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"There must be some Tommy Hilfiger event 
horizon, beyond which it is impossible to be 
more derivative, more removed from the source, 
more devoid of soul.”  

 
“ 'Hell of a world we live in, huh? (...) But it 
could be worse, huh?' 
'That's right," I said, "or even worse, it could be 
perfect.' ” 

 
William Gibson 
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RESUMO 
 
 
Essa dissertação analisa o fenômeno das marcas emocionais, construídas e geridas 
pelo Branding Emocional (GOBÉ, 2002; ROBERTS, 2005), sob a ótica da sua 
participação na cultura e em seu papel de principal referência identitária em um contexto 
cultural pós-moderno caracterizado por uma rede semântica discursiva global 
(BAUMAN, 2001; LIPOVETSKY; SERROY, 2011) pautada pelo comportamento 
consumista (BAUMAN, 2007; LIPOVETSKY, 2007; CAMPBELL, 2006) e narcisista 
(ibidem; LASCH, 1970) enfatizado nos processos de virtualização do real 
(BAUDRILLARD, 1991). Decorrentes de um longo processo histórico, essas marcas 
aprofundaram sua natureza simbólica a ponto de tornarem-se simulacros de indivíduos 
(mercadorias-simulacro) e transformarem-se nas principais tecnologias do imaginário 
(SILVA, 2006) pós-moderno, ou dispositivos de criação e dispersão de imaginários. Por 
essa natureza, elas oferecem imaginários e discursos do consumismo estrategicamente 
talhados como persona via antropomorfização para serem absorvidos pelos selfs dos 
sujeitos commodities (BAUMAN, 2007) no mercado existencial da sociedade de 
consumidores (ibidem), que preconiza a constante renovação das identidades e 
subjetividades sob formas idealizadas, criadas através da incorporação de discursos e 
símbolos de mercadorias. Como representantes maiores dessa categoria, julgamos que as 
marcas emocionais podem fornecer esses kits identitários como nenhuma outra nessa 
sociedade pós-moderna em que consumo e renovação identitária devem ser permanentes 
e o contato com a alteridade e o real, em contrapartida, é desincentivado. Essas marcas 
oferecem, como entidades virtuais, referências identitárias idealizadas e, como 
tecnologias do imaginário, ambiências ideais para a vivência das mesmas, pois, ao 
mesmo tempo em que suprem com conteúdo simbólico e afeto os vazios espaços públicos 
e íntimos, mantém a bolha existencial que os indivíduos, os Narcisos pós-modernos, 
cultivam em torno de si. Essa pesquisa busca descrevê-las como tecnologias capazes de 
influenciar significativamente. nesse contexto social de desagregação e consumismo, as 
identidades e subjetividades, evidenciando a importância de estudos sobre esse tema. 
 
 
Palavras-Chave: marcas emocionais; identidade; tecnologias do imaginário; 

virtualidade; pós-modernidade; sociedade de consumidores 
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ABSTRACT   

 
This dissertation analyzes the phenomenon of emotional brands, built and managed by 
the Emotional Branding (GOBÉ, 2002; ROBERTS, 2005), from the perspective of its 
participation in culture and in its role as main identity references in a postmodern cultural 
context characterized by a global semantic discursive network (BAUMAN, 
2001; LIPOVETSKY; SERROY, 2011) guided by the consumerist (BAUMAN, 2007; 
LIPOVETSKY, 2007; CAMPBELL, 2006) and narcissistic (ibid; LASCH, 
1970) behavior emphasized in the virtualization of the real (BAUDRILLARD, 1991). As 
a result of a long historical process, these brands deepened their symbolic nature to the 
point of becoming Simulacra of individuals (simulacrum-goods) and the key postmodern 
technologies of the imaginary (SILVA, 2006), or devices for the creation and dispersion 
of imaginaries. By this nature, they offer consumerist imaginaries and discourses, 
strategically cut out as persona via anthropomorphization, to be absorbed by the selfs of 
subject-commodities (BAUMAN, 2007) in the existential market of consumers society 
(ibid.), which calls for the constant renewal of identities and subjectivities under idealized 
forms created through the incorporation of discourses and symbols found in goods. Since 
they're major representatives of this category, we believe that emotional brands can 
provide these identity kits like no other in this postmodern society where consumption 
and identity renewal must be permanent and the contact with the otherness and the real is, 
however, discouraged. These brands offer, as virtual entities, idealized identity references 
and, as technologies of the imaginary, ideal ambiences for experiencing them, since, at 
the same time that they supply with symbolic content and affection the empty public and 
intimate spaces, they sustain the existential bubble that the individuals, the postmodern 
Narcisus, grow around themselves. This research seeks to describe them as technologies 
capable of significantly influencing in this context of social breakdown and consumerism, 
the identities and subjectivities, highlighting the importance of studies on this topic. 
 
Keywords: emotional brands; identity; technologies of the imaginary; virtuality; 

postmodernity; consumerist society 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES  

 
Figura 1: Anúncio Coca-Cola Hilda Clark (1903)  90  
Figura 2: Anúncio Shredded Wheat (1909) 92 
Figura 3: Anúncio Pepsi Cola "As Today" (1959) 97 
Figura 4, 5 e 6: Anúncio Pepsi Cola "Be sociable, have Pepsi" (1959) 99 
Figura 7: Anúncio Coca-Cola "Sign of Taste" (1958) 99 
Figura 8: Fotografias do comercial Laka 116 
Figura 9: histórico dos principais modelos da marca nas década de 80 a 90 123 
Figura 10: Frasco do perfume Melissa (2009) 126 
Figura 11: Exemplos das principais parcerias de Melissa com estilistas 
internacionais da moda 

127 

Figura 12: Detalhes da inspiração da criação da linha Melissa + Campana 128 
Figura 13 e 14: Exterior e Interior da loja Clube da Melissa (2015) 129 
Figura 15 e 16: Embalagem dos calçados Melissa 130 

Figura 17 e 18: Comercial institucional mídia impressa coleção Melissa Amazonista 
(2010) 

131 

Figura 19: Fachadas e interior das Galerias Melissa em São Paulo e Nova York 131 

Figura 20: tabela dos arquétipos e exemplos de marcas citadas por Mark e Pearson 134 

Figura 21: Tabela arquétipos, motivação existencial e recompensas 138 

Figura 22: páginas da revista Plastic Dreams ed. 11 (inverno de 2014) e ed. 09 
(inverno de 2013) 

140 

Figuras 23 e 24: Graffit de marcas emocionais no espaço urbano pelos artistas 
Banksy e Tats Cru 

143 



 11 

SUMÁRIO   

 
1.1. INTRODUÇÃO 12 
1.2. REFERENCIAL TEÓRICO 23 
1.3. METODOLOGIA 
 
2. CULTURA E IMAGINÁRIOS: A REDE DISCURSIVA E SIMBÓLICA DE QUE OS 
SELFS SÃO CONSTRUÍDOS 
2.0  INTRODUÇÃO 
2.1 O CONCEITO DE CULTURA EM GEERTZ: UMA TRAMA DE SIGNIFICADOS 
2.2  O IMAGINÁRIO E SUAS TECNOLOGIAS: A ATMOSFERA QUE ENVOLVE A CULTURA 
2.2.2 AS  TECNOLOGIAS DO IMAGINÁRIO EM SILVA (2006): DISPOSITIVOS DE 
DISPERSÃO E ALIMENTAÇÃO DE IMAGINÁRIOS 
 
3. A EVOLUÇÃO DISCURSIVA E SIMBÓLICA DAS MARCAS: DE SIGNO DE PRODUTO 
A SIGNO DO CONSUMO 
3.0 INTRODUÇÃO  
3.1 UM CONCEITO PRELIMINAR DE MARCA: SIGNO DISTINTIVO 
3.2 AS PRIMEIRAS MARCAS: SÍMBOLOS DA INDIVIDUALIZAÇÃO HUMANA 
3.3 DAS MARCAS INDIVIDUAIS ÀS COLETIVAS (COMERCIAIS): A MARCA COMO 
SÍMBOLO DE UMA CULTURA 
3.4 AS "MARCAS DA INDÚSTRIA": MARCAS COMO SÍMBOLO DA CULTURA DE 
CONSUMO MODERNA 
3.4.1 1ª FASE DAS MARCAS DE INDÚSTRIA: A MARCA COMO SINÔNIMO DE PRODUTO 
E A RETÓRICA APOLÍNEA 
3.4.2  2ª FASE DAS MARCAS DE INDÚSTRIA: MERCADORIA-SIGNO E RETÓRICA MISTA 
 
4.  AS MARCAS EMOCIONAIS 
4.0  INTRODUÇÃO 
4.1 DISCURSOS E NATUREZA DAS NOVAS MERCADORIAS: ÉTICA ROMÂNTICA E 
VIRTUALIDADE 
4.2  O MODELO IDEAL DE MARCA EMOCIONAL 
4.2.1 INTRODUÇÃO: O OLHAR DO MARKETING SOBRE O NASCIMENTO DAS MARCAS 
EMOCIONAIS 
4.2.2 MERCADORIAS DA SOCIEDADE SUPEREXCITADA: EXPERIÊNCIA EMOCIONAL 
VIA SINESTESIA 
4.2.3 MERCADORIA-SIMULACRO: EXPERIÊNCIA EMOCIONAL ATRAVÉS DO 
SIMULACRO HUMANO 
4.2.4 MANIFESTAÇÃO COMO TECNOLOGIAS DO IMAGINÁRIO: A EXPERIÊNCIA 
EMOCIONAL VIA CRIAÇÃO DE ATMOSFERAS IDEAIS 
 
5. CONCLUSÃO  
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
REFERÊNCIAS 

30 
 
 
 
36 
37 
47 
62 
 
 
 
 
66 
70 
71 
73 
 
78 
 
88 
 
94 
 
 
101 
110 
 
118 
118 
 
122 
 
132 
 
139 
 
 
144 
163 
 
167 

 

 
 

 

 



 12 

1.1- Introdução 

 
Primeiras palavras: o percurso anterior à pesquisa 

Como uma jovem brasileira de classe média, maior e mais assíduo público da 

internet no Brasil2, redes sociais3 eram parte importante de minhas relações e processos 

de identificação4 na juventude. No Orkut, a então rede social mais popular no país5 e da 

qual eu participava, os avatares eram páginas com informações, textuais e visuais, 

constituídas por descrições pessoais (campos como "Quem sou eu", "O que eu gosto de 

fazer" e opções sobre religião e estado civil), fotos e vídeos anexados, depoimentos de 

amigos e, uma particularidade dessa rede, comunidades às quais o usuário filiava-se. 

Essas comunidades eram exibidas no perfil junto a elementos cuja função era 

construir uma presença virtual do usuário e tornaram-se peças importantes do mecanismo 

de construção identitária nessa rede. Comunidades de cunho descritivo - como "Eu odeio 

acordar cedo" e "Melancolia me define" - eram, junto às de temática cômica, mais 

populares6 do que as voltadas a debate e troca de informação, como "Moradores do bairro 

Mooca", "Rock progressivo em POA" e "Concursos Brasil". Nas comunidades populares, 

boa parte das postagens era formada por spams e conteúdos aleatórios que não diziam 

respeito à temática que motivava, em tese, a existência do espaço de discussão. 

Na época, antes de cursar Publicidade e Propaganda, tive a impressão de que as 

comunidades dessa rede funcionavam mais como elementos de expressão do que como 

espaços para discussão. Observando as comunidades que surgiam e ganhavam 

importância, um tipo chamou minha atenção: as populares comunidades de marcas. Entre 

as mais relevantes7 destacavam-se as comunidades de marcas mundiais - como Nestlé, 

                                                
2 BRASIL. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Acesso à Internet e posse 
de telefone móvel celular para uso pessoal 2005. Disponível em:  
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/acessoainternet/comentarios.pdf. Acesso: setembro de 2015 
3 De acordo com Boyd e Ellison (2007), considera-se rede social todo serviço de web que permite ao indivíduo criar um perfil público 
ou semipúblico dentro de um sistema delimitado, manusear uma lista de usuários com quem compartilha informações, ser visível aos 
mesmos e vê-los em suas ações virtuais nesse espaço, reciprocamente. 
4 BOYD, Danah. Why Youth Love Social Network Sites: The Role of Networked Publics in Teenage Social Life .In Youth Identity 
and Digital Media:119-142, 2008.  < http://www.danah.org/papers/WhyYouthHeart.pdf>, acessado em 16 de setembro de 2015 
5 "Infográfico: A história do Orkut". Disponível em: <http://artigos.softonic.com.br/infografico-o-auge-e-a-queda-do-orkut-em-17-
atos>. Acessado em 16 de setembro de 2015 
6  "Confira vinte comunidades mais populares no Orkut, que se despede nessa semana". Disponível em: 
<http://extra.globo.com/noticias/celular-e-tecnologia/confira-20-comunidades-populares-no-orkut-que-se-despede-da-web-nesta-
semana-14045293.html>. Acessado em 16 de setembro de 2015 
7 "Relembre a presença das marcas pelo Orkut". Disponível em: <http://exame.abril.com.br/marketing/noticias/relembre-a-presenca-
das-marcas-pelo-orkut#2>. Acessado em 16 de setembro de 2015 
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Nike, Apple, Coca-Cola, Red Bull e Heineken - e as grandes marcas regionais de 

vestuário, sobretudo de público feminino. 

A presença das marcas justificava-se, em meu julgamento de senso-comum, pela 

visibilidade dos produtos, que ocupam grande parte do cotidiano contemporâneo. Parecia 

natural a adesão de usuários a essas comunidades, mas, conforme aprofundava-me nas 

observações informais em meus contatos, talvez movida por um interesse de pesquisa 

nascente, constatei que muitos adicionavam essas comunidades sem serem consumidores 

assíduos das marcas ou mesmo terem contato com elas, a exemplo das restritas marcas de 

luxo europeias. Assim como nas comunidades mais populares, poucas postagens tinham 

finalidade de discussão ou menção à marca além do título. Em muitas, o espaço para 

adicionar posts encontrava-se vazio ou fora excluída essa possibilidade pelos criadores. 

Interpretei que boa parte dos usuários adicionavam essas comunidades não pelo interesse 

em informar-se ou trocar experiências com outros consumidores, mas pelo desejo de tê-

las como algo a ser exibido em seu avatar. 

Com essas observações, hipotetizei que marcas populares possuíam significados 

maiores do que a experiência em si do consumo de seus produtos ou serviços, propondo 

experiências de outra natureza. Compreendi, na graduação, que elas ofereciam conteúdos 

imagéticos, estéticos e discursivos a partir de suas estratégias de comunicação e ponderei 

que, com esse consumo, os indivíduos seriam capazes de se apropriar dessas mensagens e 

utilizá-las como parte representativa de suas próprias referências imagéticas, estéticas e 

discursivas. Essa apropriação poderia ser manifestada através da vinculação às 

comunidades. 

Por elementos agregados em sua comunicação, essas marcas passavam a 

significar, tal como as comunidades auto-descritivas, referências de comportamento, 

valores, hábitos, estéticas e discursos. Elas tornaram-se recursos para a construção das 

identidades dos usuários nessa rede via afiliação e, por analogia, na sociedade 

contemporânea ali refletida. As redes sociais, como produtos de um contexto social e 

cultural que reflete tensões e configurações culturais nas quais elas se originam e 

inserem, são modificadas por essas tensões e, reciprocamente, modificam-nas. 

Essas observações, sobre as quais na época eu não dispunha de embasamento 

teórico ou ferramentas metodológicas para empreender análises profundas, motivaram a 
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escolha de cursar Publicidade e Propaganda. Comportamentos e hábitos caracterizando 

identidades parecia-me algo natural; o consumo e enfoque nas marcas e seus significados 

como traços de valores, gostos e outras referências identitárias parecia-me uma hipótese 

instigante e relevante tematicamente para a pesquisa em Comunicação.  

Compreender a relação entre consumo, cultura e comportamento social tornou-

se uma preocupação que eu considerava pertinente. Bauman8 apontou para uma relação 

fecunda entre esses campos na contemporaneidade e observei, a partir da vivência, uma 

penetração cada vez mais significativa da publicidade e das marcas nos conteúdos 

midiáticos. Citações cotidianas, nas timelines das redes sociais, em vestuários e fachadas 

urbanas que faziam menção voluntária e não promocional às marcas através de seus 

signos textuais e visuais embasavam minha impressão quanto à relevância do tema. 

Essas observações suscitavam formas de consumo que excediam os significados 

nos quais o senso comum acredita e com os quais eu então concordava, algo além de um 

hábito motivado por necessidade ou desejo de produtos e serviços (BAUMAN, 2007, p. 

25-25). No interior da rede social Orkut e fora dela delineava-se um consumo de desfrute 

imagético, estético e discursivo de ancoragem virtual no qual os significados e símbolos 

das marcas se mostravam mais importantes que seus serviços ou produtos. Exibi-los em 

perfis virtuais e fora deles sinalizava associação entre a imagem pública do indivíduo e a 

institucional da marca, uma filiação próxima à dos vínculos sociais tradicionais.  

Em minha trajetória intelectual, aprofundei as concepções sobre publicidade, 

consumo e marcas, confirmando parte dessas hipóteses com autores que trabalham as 

noções de que o consumo adquire na contemporaneidade a dimensão de desfrute sígneo e 

de que bens de consumo possuem um caráter simbólico que reforça e atribui identidades 

aos indivíduos que os consomem, em Bauman (2007), Baudrillard9 e Lipovetsky10. Na 

Modernidade Líquida, a formação identitária pelo consumo teria se reforçado e tornado 

central, segundo Bauman e Lipovetsky.  

O estudo das marcas no ambiente acadêmico ficou restrito à sua pragmática e à 

elaboração de pesquisas de mercado e planos de comunicação com referências teóricas na 

                                                
8 BAUMAN, Zygmunt. Consuming life. Oxford: Polity Press, 2007. 
9 BAUDRILLARD, Jean. Simulacro e Simulações. Trad. de Maria João da Costa Pereira. Lisboa: Relógio d'agua, 1991 
10 LIPOVETSKY, Gilles. A felicidade paradoxal: ensaio sobre a sociedade de hiperconsumo. Trad. Maria Lúcia Machado. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2007. 
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bibliografia do Marketing. Tendo visto o consumo e as marcas em abordagens teóricas e 

metodológicas distintas na graduação, meu desejo era unir os objetos e estudar relações 

entre identidade, cultura e consumo em conjunto com a natureza das marcas, sobretudo as 

mais recentes, por identificar nelas uma distinção em virtude de sua presença maciça nas 

mídias. Esse conteúdo, permeado por elementos subjetivos - como discursos, arquétipos e 

simbolismos - menos presentes em bens de consumo sem marca ou comunicação tão 

complexa como a publicidade, tornou-se outro ponto de interesse por sua riqueza.  

Na monografia "Luxo Eterno: Chanel Nº 5 e o glamour como resistência 

cultural."11, relacionamos esses temas, consumo e cultura, a partir da trajetória do 

perfume Chanel Nº 5, um produto icônico de uma marca consagrada. Buscamos a relação 

entre os significados atribuídos à marca ao longo do tempo e seu contexto cultural de 

origem indagando quais significados culturais atribuídos a esse perfume explicam sua 

relevância como bem de consumo tão desejado, permanecendo quase desde a sua criação 

até o ano da pesquisa (2013) como o perfume feminino mais vendido do mundo; e o que 

explica sua relevância como ícone cultural e da sensualidade por tanto tempo, confirmada 

em uma pesquisa de 2009 na qual ele foi eleito o perfume feminino mais sensual, mesmo 

concorrendo com perfumes mais recentes e criados dentro de noções estéticas atuais. 

Uma teoria apontada na monografia é que o Chanel Nº 5 é a síntese da visão 

estética e conceitual de mulher de sua criadora, Coco Chanel, e a cristalização na forma 

de perfume de uma mítica Paris, capital cultural da Modernidade colapsada ao fim da 

Segunda Guerra Mundial. Como tal, é símbolo de uma forma de feminino, sedução, luxo 

e sociedade da Modernidade. O fato desse perfume manter-se como mais desejado e 

sinônimo de sedução e, ao longo de quase cem anos, ícone do feminino para a 

monografia apresenta um caráter de resistência aos padrões de consumo, luxo e sedução 

então vigentes na pós-modernidade, segundo Bauman (2007), Lipovetsky12 e Baudrillard 

(1990). Essa conclusão alimentou minha percepção acerca do caráter simbólico dos bens 

de consumo e de sua relevância cultural.  

Após graduada, pude testar essa e outras hipóteses sobre as marcas na posição de 

quem cria tais objetos. Seguindo o modelo de gestão de marcas Design Thinking, atuei 
                                                
11 DALLA NORA, Liessa Comparim; PECCIN, Maurício Pessoa; SANTOS, Goiamérico Felício Carneiro. Luxo eterno: Chanel n. 5 
e a glamour como resistência cultural. Trabalho de conclusão de curso, FIC - Universidade Federal de Goiás, 2013. 
12 LIPOVETSKY, Gilles. O luxo Eterno: Da idade do sagrado ao tempo das marcas. Trad. Maria Lúcia Machado. São Paulo: 
Companhia das letras, 2005 
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como planejamento estratégico de comunicação. Dos modelos de construção de marca, 

impressionou-me a roda dos arquétipos, formada por doze dos arquétipos fundamentais 

extraídos da interpretação da obra de Jung por Margaret e Pearson13. Esse método prega 

que marcas devem inserir-se em pelo menos um padrão arquetípico para serem relevantes 

na cultura e memoráveis para seus consumidores. A posição a ser ocupada na roda é 

apontada por pesquisas de consumo, divididas em duas fases: a primeira compreende 

reuniões entre agência e clientes e levantamento de dados e informações em escritório 

(desk research), a segunda é feita com pesquisas de campo e análises dos resultados. 

O desk research, pesquisa de gabinete, traça um panorama econômico no qual a 

marca insere-se ou irá inserir-se. É a primeira etapa e aponta tendências de consumo geral 

e do setor da marca. As informações e projeções são obtidas e formuladas a partir da 

análise de concorrentes e do cruzamento de dados de pesquisas realizadas por institutos, 

tendo como objetivo encontrar oportunidades ainda não exploradas.  

O aprofundamento das percepções se dá com a coleta de informações em campo. 

Pesquisas etnográficas qualitativas são realizadas com observação não-participativa e 

entrevista em profundidade. O objetivo é mapear as preferências de consumo gerais e no 

setor do público-alvo, como é ou foram as experiências com a marca e as concorrentes e, 

o que intrigou-me, quais seus hábitos, valores, expressões linguísticas, estilo de vida, 

gostos, ídolos, preferências cinematográficas e musicais, traços de personalidade, entre 

outros dados comportamentais. 

As informações e impressões coletadas são analisadas e transformadas em um 

perfil de consumidor ideal, descrito por arquétipos, discursos, comportamentos relevantes 

e preferências estéticas. Esse indivíduo ideal é transformado em marca e esses traços são 

incorporados a manifestações como nome, slogan, identidade visual, presença em redes 

sociais, estratégias promocionais, arquitetura e treinamento de funcionários.  

Como resultado, nascem e são geridas marcas destinadas a ultrapassar o papel de 

signos de produtos e serviços de qualidade. Julguei, à época, que a incorporação desses 

elementos na comunicação poderia transformar as marcas em instituições humanizadas 

que, assim, poderiam atuar como signos identitários na cultura. Identifiquei em pesquisas 

de campo de que participei um comportamento repetido por parte dos consumidores: 
                                                
13 MARK; Margaret; PEARSON, Carol. O Herói e o Fora-da-lei: como construir marcas extraordinárias usando o poder dos 
arquétipos. São Paulo: Cultrix, 2003 
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além de objetos de consumo adorados, aos quais eram fiéis, a maioria referia-se a marcas 

que seguiam esse modelo comunicacional de maneira intima e carinhosa, atrelando o seu 

consumo a memórias agradáveis e referindo-se a elas como representativas de uma fase 

boa da vida ou do presente e, ao que mais intrigou-me, como parte de si mesmos. Essa 

retórica emocional e proximidade com os consumidores fez autores do marketing 

denominarem-as marcas emocionais 14  ou lovemarks 15  e esse modelo de gestão 

comunicacional de branding emocional.  

Considerei que a influência do simbolismo antropomorfizado dessas marcas nas 

constituições identitárias poderia ser significativa para outros indivíduos inseridos em um 

contexto cultural em que as mensagens marcárias estão maciçamente presentes nos mais 

variados espaços sociais. Isso justificaria a adesão a comunidades no Orkut por parte de 

indivíduos que apenas consumiam conteúdos imagéticos/discursivos, que nesse gesto 

sinalizariam uma admiração a conceitos e valores ou, ao que hipotetizei à época, 

identificariam-se com a própria identidade de uma marca. 

Como todos os espaços são considerados aptos à publicidade das marcas 

emocionais e suas mensagens nesse modelo de gestão, ressalta-se sua quase onipresença 

nas mídias e na paisagem urbana, o que reforça sua força de articulação na memória e no 

subconsciente dos indivíduos. Esses conteúdos dispersos massivamente nas mais diversas 

mídias e fora delas desembocam, tal qual grandes rios cheios de afluentes, no grande mar 

da cultura, alimentando-a e sendo realimentados num ciclo contínuo e cada vez mais 

indissociável. As marcas assim geridas transcendem seu papel de identificação e tornam-

se elementos proponentes, e objetos, da cultura. 

 

A pesquisa 

Essas observações levaram à hipótese de que as marcas assim criadas podem 

estar ocupando um papel inédito e significativo na cultura e sociedade contemporâneas na 

forma de entidades referenciais de dispersão e produção de conteúdos culturais. Após 

uma varredura conceitual do termo cultura, encontramos um conceito que, além de reunir 

essa ideia, parecia traduzir com maior precisão o que queríamos expressar por "conteúdos 

                                                
14 GOBÉ, Marc. A emoção das marcas: conectando marcas às pessoas. Trad. Flúvio Lubisco. Rio de Janeiro: Campus, 2002 
15 ROBERTS, Kevin. Lovemarks: o futuro além das marcas. Trad. Mônica Rosemberg Imprenta, São Paulo : M. Books, 2004 
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culturais": o imaginário social, cujo sentido extraído da obra de Maffesoli16 refere-se a 

uma aura ou atmosfera que agrega elementos como símbolos, discursos e arquétipos, 

entre outros, cuja dinâmica será detalhada no capítulo 2 dessa pesquisa.  

Tomando esse conceito na definição do objeto de pesquisa, argumentamos que 

as marcas emocionais são criadas a partir da adesão a imaginários compartilhados por um 

grupo de indivíduos identificado como público-alvo e que sua comunicação pode ser 

descrita pela dispersão e fomentação de imaginários similares ou convergentes aos desse 

público, daí sua forma antropomórfica. Como entidades referência para a cultura dada sua 

presença e atuação, supomos que as marcas emocionais podem ter se configurado como 

máquinas de criação e dispersão de imaginários, o que significa, em Silva17, que elas se 

configuraram como tecnologias do imaginário. 

Hipotetizamos, assim, que essas marcas atingiram um estágio que supera a 

condição de objetos de consumo18 representantes de produtos, tornando-se entidades 

antropomorfizadas que atuam sob a forma de tecnologias do imaginário. Considerando a 

cultura como uma rede semântica a partir de Geertz19, isso significa conferir-lhes certo 

protagonismo na construção de discursos e imaginários pós-modernos. Em uma leitura 

possível e conjunta de Bauman, Lipovetsky e Hall, pode-se afirmar que as identidades e 

subjetividades são construídas a partir de conteúdos com referências discursivas, 

imagéticas e simbólicas. Dessa afirmativa, presume-se que as tecnologias do imaginário 

influenciam os processos de formação identitária e subjetiva, por dispersarem esses 

conteúdos. Embora a confirmação dessa influência ou descrição da maneira que ela 

ocorre não esteja no foco dessa pesquisa, mensurar teoricamente essa possibilidade está. 

No aspecto cultural e social pós-moderno aqui considerado. a realidade esvanece 

na multiplicidade de signos e símbolos do simulacro consumista. As relações humanas 

tornam-se mais virtualizadas e simbólicas, menos duais e presenciais. Nossa hipótese 

central surge da relação desses vários fatores: as principais referências identitárias, os 

discursos e imaginários com os quais os indivíduos constituem sua persona nesse cenário, 

são majoritariamente encontradas em experiências simulacro pautadas no consumismo, 

                                                
16 MAFFESOLI, Michel. O imaginário é uma realidade (entrevista). Revista Famecos: mídia, cultura e tecnologia, Porto Alegre, v. 
1, n. 15, p. 74-82, ago. 2001 
17 SILVA, Juremir Machado. As Tecnologias do Imaginário. Porto Alegre: Sulina, 2006 
18 O conceito aqui adotado é o do termo consumére, "usar até o fim", "esgotar", geralmente relacionado a bens materiais obtidos 
através de troca comercial (BARBOSA; CAMPBELL, 2006, p. 21). Tal significado também encontra-se em Bauman (2007, p. 37-38)  
19 GEERTZ, Clifford. The interpretation of cultures. New York: Basic Books, 1973 



 19 

nas quais os dispositivos são virtuais, dentre eles as tecnologias do imaginário, e os 

conteúdos também. Essas tecnologias criariam atmosferas ideais para que os indivíduos, 

na acepção solitária do termo, interajam com manifestações reduzidas de alteridade sob a 

forma de mercadorias, selecionando, através delas, imaginários e discursos como base 

para a construção de sua persona, o sujeito commodity referido por Bauman (2007). As 

tecnologias do imaginário seriam, dessa forma, construtos dessa ambiência e dispersoras 

das principais referências identitárias nesse contexto. 

Silva (2006) identifica como principal tecnologia do imaginário na pós-

modernidade - correspondente às elaborações de Baudrillard, Debord e Maffesoli - a 

publicidade. Para essa pesquisa, as marcas emocionais assumiram esse protagonismo ao 

ultrapassarem a publicidade em dimensão semântica, possibilidades de dispersão de 

conteúdos densos e relevância na cultura, conforme pretende-se argumentar.  

Resumindo em uma afirmativa, a hipótese central dessa pesquisa é a de que as 

marcas emocionais podem estar influenciando significativamente os processos 

identitários dos indivíduos inseridos na cultura global consumista e do simulacro, a pós-

modernidade, uma vez que nesse contexto as identidades e subjetividades são projetos 

individuais orientados por referências discursivas e simbólicas do consumismo e 

formatadas em experiências de simulacro dispersadas e criadas pelas tecnologias do 

imaginário, das quais essas marcas tornam-se as principais representantes ao ascenderem 

a publicidade em semântica e atuarem na cultura como fomentadoras e dispersoras de 

imaginários.  

Reescrevendo a hipótese na forma de questão-problema: Estariam as marcas 

emocionais, ao se fazerem muito presentes nos espaços físicos das grandes cidades e nas 

diversas mídias como dispersoras e produtoras de conteúdos culturais e sendo 

instituições essencialmente simbólicas e antropomorfizadas, configurando-se como 

principais tecnologias do imaginário na pós-modernidade e, por essa forma, assumindo 

um papel significativo na construção das subjetividades e identidades20 dos indivíduos 

inseridos no contexto cultural contemporâneo de sociedade do consumo e simulacro 

descrito por Bauman (2007), Lipovetsky (2007) e Baudrillard (1991)?  

                                                
20 Os conceitos "subjetividade" e "identidade" aparecem na mesma pergunta pois implicam-se mutuamente para nossas referências, a 
saber: Bauman, Lipovetsky e Hall. 
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Para responder a pergunta, traçamos como objetivo geral: considerando os 

processos de constituição das marcas emocionais e suas manifestações como produtoras e 

dispersoras de conteúdos - discursivos, simbólicos e imaginários -, identificar, à luz dos 

autores considerados, sua correspondência como a principal tecnologia do imaginário 

pós-moderno, mensurando teoricamente a partir de pesquisa bibliográfica inserida no 

campo da comunicação, sua influência nos processos de construção identitária e subjetiva 

dos indivíduos inscritos no contexto cultural caracterizado, em suma, pelo consumismo 

(BAUMAN, 2007; LIPOVETSKY, 2007) e virtualidade (BAUDRILLARD, 1991).  

O objetivo da pesquisa não é verificar ou confirmar a influência de mensagens 

ou conteúdos discursivos simbólicos das marcas emocionais nas construções identitárias 

dos indivíduos inseridos na cultura global do consumismo, referida por Bauman e 

Lipovetsky como sinônimo da cultura contemporânea. É presumível que as marcas 

emocionais, como outros objetos culturais, influenciem identidades e subjetividades e, 

por esses autores, se poderia concluir essa influência tratando-as como representantes 

atuais dos bens de consumo. O que intentamos teorizar, à luz dos autores escolhidos, é a 

dimensão provável dessa influência tomando-se como premissa a formação das 

identidades e subjetividades no contexto pós-moderno descrito pelos teóricos da pós-

modernidade, com destaque de Bauman, Baudrillard e Lipovetsky.  

Como objetivos específicos, definimos os seguintes:  

- Descrever as marcas emocionais sob um tipo ideal, isso é, condensar em uma 

mesma definição apontamentos convergentes do Marketing sobre marcas emocionais em 

Gobé (2002), Kotler (2006) e Roberts (2004), relacionando sua natureza e manifestação 

aos contextos culturais da virtualidade (BAUDRILLARD, 1991) e do consumismo, 

elucidado em Campbell21 22, Bauman (2007) e Lipovetsky (2007), destacando o papel dos 

imaginários e discursos na construção dessas marcas. 

- Verificar se as marcas emocionais, ao dispersarem imaginários massiva e 

ativamente nos mais variados espaços da cultura e estarem em posição mais relevante do 

que a publicidade no âmbito da cultura na sociedade de consumo e da virtualidade, 

caracterizam-se como principais tecnologias do imaginário pós-moderno (SILVA, 2006). 

                                                
21 CAMPBELL, Colin. A ética romântica e o espírito do consumismo moderno. Trad. Mauro Gama. Rio de Janeiro: Rocco, 2001 
22 CAMPBELL, Colin. Compro, logo sei que existo: as bases metafísicas do consumo moderno. In BARBOSA Lívia; CAMPBELL, 
Collin (Org.). Cultura, consumo e identidade. Rio de Janeiro: FGV, 2006, p. 47-65 
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-  Sintetizar uma configuração de identidades e subjetividades na sociedade pós-

moderna a partir do diálogo e tensionamento entre proposições de Bauman (2007), 

Lipovetsky (2007) e Hall23 e Baudrillard (1991; 2009), com os devidos recortes temáticos. 

- Verificar teoricamente se no contexto cultural descrito essencialmente por 

Bauman (2001; 2007), Lipovetsky (2007) e Baudrillard (1991; 2009) as tecnologias do 

imaginário mercadológico (SILVA, 2006) atuam como dispositivos principais das 

formações identitárias. 

Consideramos as preocupações que ocupam essa pesquisa relevantes ao campo 

científico da Comunicação. Num sentido do termo Comunicação enquanto processo 

através do qual a informação é transmitida, recebida e ressignificada, é notavelmente fácil 

identificar a partir do próprio objeto marcas a pertinência dessa pesquisa nesse campo. 

Marcas são construções que primordialmente sinalizam algo, informando sua procedência 

e propriedade e, nesse sentido de senso-comum da palavra, comunicam. A função básica 

de uma marca, a razão de sua existência, é a diferenciação de um produto ou serviço 

(material ou imaterial, objetificável ou não) em uma sociedade onde as ofertas são 

abundantes e os produtos se assemelham, quando não se equivalem (KOTLER, 1998). 

Para haver essa diferenciação, é imprescindível o uso de um símbolo e esse precisa ser 

compreendido como tal, ou seja, entendido como proposital e não feito acidentalmente.  

Na cultura-mundo e na sociedade consumista da pós-modernidade, o consumo 

adquiriu um novo sentido, sendo mais do que uma atividade extremamente significativa à 

cultura contemporânea e sim seu próprio destino24, conforme veremos com detalhes ao 

longo dessa pesquisa. Esse cenário, como é de se supor, exigiu das marcas comerciais 

adaptação e reformulação de suas estratégias de venda. Para se fazerem relevantes nessa 

cultura e permanecerem desejadas apesar da roda incessante do consumismo e da 

volatilidade do homem da era líquida, foi necessário ir além da propaganda. As marcas 

nesse cenário, conforme veremos, começam a participar mais ativamente dos processos 

de comunicação pois não basta mais ser produto, informar e ser consumido, apenas 

estabelecendo troca comercial com o consumidor. É preciso assumir uma posição mais 

significativa no dia-a-dia dos indivíduos e na cultura, interagindo e t(r)ocando ideias, 

emoções e sentimentos com o público-alvo e, para tanto, elas antropomorfizam-se.  
                                                
23 HALL, Stuart. Identidade cultural na pós-modernidade. Tradução de Tomaz Tadeu da Silva. Rio de Janeiro: ed. DP&A, 2006 
24 Concordam com essa posição Bauman, Baudrillard, Campbell, Lipovetsky e McCracken. 
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Não é necessário aprofundarmos a observação dos processos que provocaram tais 

modificações para perceber que os sentidos dessas novas marcas, que constituem o objeto 

de pesquisa, são materializados essencialmente pela Comunicação. A essas instituições, 

são atribuídos sentidos através de processos frequentes e intensos de troca ou interação 

simbólica com seus consumidores. Essa interação pode ser observada tanto na relação 

dual entre marcas e consumidores quanto na relação entre os indivíduos inseridos na 

cultura contemporânea permeada pelo seu consumo, a sociedade de consumidores 

apontada por Bauman (2007). Nesse processo comunicacional, as marcas emocionais 

ganham relevância e alcançam a dimensão que lhes é própria, deixando de existir como 

sinônimos de produtos e se tornando algo mais.  

Estudá-las, portanto, implica em desvendar os processos de troca simbólica que 

envolvem a cultura, os indivíduos e as mesmas em sua constituição e, trazendo para essa 

pesquisa, a comunicação de seus elementos com a cultura e a influência dos mesmos nas 

identidades e subjetividades dos indivíduos inseridos nesse contexto. Esse processo de 

construção identitária, no âmbito dessa pesquisa, se dá essencialmente via comunicação, 

isso é, por meio das trocas ou interações simbólicas inseridas no consumo simbólico 

dessas marcas, o que reafirma o caráter comunicacional da abordagem 

Podemos estar caminhando para tempos de uma experiência de vida distinta e, 

em concordância com nossos referenciais, menos ricos ao migrarmos para contextos 

culturais dominados pelo consumismo e mergulhados nos abismos da virtualidade. Na 

construção de si, isso pode implicar em um empobrecimento dos conteúdos que servem 

de base para as referências identitárias e, por consequência, do universo interior dos 

sujeitos, transformando-os em uma reunião de signos estratégicos, voláteis, pobres das 

referências e ricas contradições do real. Propor essa discussão de maneira ampla ao 

teorizar a relação deste novo conceito de marcas com a formação das subjetividades e 

identidades nesse contexto é uma tentativa de compreender uma hipótese que para nós se 

descortina no horizonte. 

Dessa forma, identificar sua ocorrência ou possibilidade futura é nossa grande 

motivação. Mais do que produzir conhecimento científico, essa pesquisa tem a pretensão 

de ser uma fagulha de despertar coletivo, ainda que restrita ao ambiente acadêmico. 

Sendo a academia um espaço de excelência para percepções sociais, especialmente esta 
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linha de pesquisa por versar sobre a mídia e a cultura, consideramos o presente estudo 

pertinente e inserido nos objetivos do curso e do campo. Se as marcas serão os lemes da 

futura engrenagem social sob a forma de tecnologias do imaginário referenciais, antever a 

direção dos ventos que sopram e para onde esse leme deve apontar é uma das funções 

nobres dos comunicadores, da qual devemos estar imbuídos preferencialmente antes que 

a instauração desse cenário, de seus discursos sedutores e suas pegajosas redes 

amorteçam nossa consciência crítica e nos distanciem da essência humana, que 

entendemos ser construída na dialogia interacional do real. 

 

 

1.2 - Referencial teórico 

Nesse capítulo, retomamos os autores adotados localizando conceitos e obras 

utilizados, ponderando em que medida eles ajudam a responder nossa questão problema. 

Como mencionado, nossa pesquisa situa-se no diálogo entre dois objetos de estudo: a 

natureza e manifestação das marcas emocionais na cultura e sociedade contemporânea, 

definida como Pós-Moderna; e a configuração dos processos identitários nesse contexto. 

Nesse capítulo, justificamos a escolha dos autores referência para a pesquisa, de obras, 

conceitos e recortes empregados em blocos temáticos por vezes coincidentes com os 

capítulos em que serão desenvolvidos. Muitos dos teóricos e conceitos adotados são 

complementares e inserem-se em campos próximos. Alguns autores, porém, poderiam 

gerar conflito por diferenças teóricas e metodológicas caso não fosse empregado um 

recorte apropriado em suas abordagens e conceitos, cuidado tomado por essa pesquisa. 

Por se tratar de uma pesquisa de enfoque teórico bibliográfico, julgamos 

necessário reservar um espaço para a elucidação do que consideramos por processos 

identitários para que se possa testar a validade de suas hipóteses.  

Partimos das considerações de Bauman 25 , Hall 26  e Lipovetsky 27   e suas 

respectivas obras que versam sobre os processos de auto-constituição na pós-

modernidade. Por estarem inseridos no campo da sociologia, esses autores focam-se no 

                                                
25 BAUMAN, Z. Identidade: entrevista à Benedetto Vecchi. Trad. Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: J. Zahar Editor, 2005. 
26 HALL, Stuart. Identidade cultural na pós-modernidade. Trad. Tomaz Tadeu da Silva. Rio de Janeiro: ed. DP&A, 2006. 
27 LIPOVETSKY, Gilles. A felicidade paradoxal: ensaio sobre a sociedade de hiperconsumo. Trad. Maria Lúcia Machado. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2007;_____; SERROY, Jean. A Cultura-mundo: resposta a uma sociedade desorientada. Trad. Maria 
Lúcia Machado. São Paulo: Companhia das Letras, 2011.  
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papel dos conteúdos culturais e normas sociais na configuração dos selfs, atribuindo a 

esses um peso maior que a individualidade nesse processo, diferentemente do campo da 

psicologia. Ao adotar esses autores, a pesquisa parte da mesma premissa, inclinando-se à 

análise desses conteúdos e comportamentos característicos da pós-modernidade e não aos 

processos da psiquê humana para aferir a possibilidade de marcas emocionais, na forma 

de tecnologias do imaginário, ocuparem lugar de destaque nesse processo como 

principais referências identitárias. Para essa pesquisa, a cultura pós-moderna materializa-

se nas atuais marcas de comércio e seu conteúdo simbólico-discursivo é potencializado 

como dispositivos de disseminação simbólica, as tecnologias do imaginário.  

Os conteúdos culturais dos quais emanam as normas sociais e que constituem 

parte considerável das identidades e subjetividades para a sociologia, segundo nossa 

interpretação, equivalem, em Geertz (1973), a discursos e símbolos. Em linhas gerais, 

para esse antropólogo, a cultura caracteriza-se como uma rede de sentidos materializada 

por símbolos na qual os indivíduos encontram-se presos, significando sua existência e a si 

mesmos por meio dessa. Por esse viés, a cultura não é definida através da caracterização 

de comportamentos sociais observados, mas sim da rede semântica interna, dos símbolos 

e discursos que estão atrelados à mesma e dão sentido aos comportamentos.  

Entendemos estar partindo de uma compreensão e análise da cultura semelhante 

a Geertz. Não nos interessa teorizar a influência das marcas emocionais na cultura 

contemporânea e na formação identitária sob a forma de referências comportamentais 

(ainda que pese o teor antropomórfico das mesmas), mas como referências discursivas e 

simbólicas para as identidades e subjetividades. Por corresponder aos propósitos de 

investigação dessa pesquisa no tocante ao conceito da cultura, adotamos esse autor e a 

antropologia simbólica, ancorando nossa posição teórica sob essa abordagem de estudo.  

Fundamentamo-nos nas interpretações de um panorama cultural e social macro, 

a pós-modernidade, colhidas a partir de Bauman28, Baudrillard29 e Lipovetsky30 com 

contribuições pontuais de um conjunto abrangente de antropólogos, filósofos e 

                                                
28 BAUMAN, Zygmunt. Consuming life. Oxford: Polity Press, 2007; ___. Modernidade Líquida. Trad. Plinio Dentzien. 1.ed. Rio 
de Janeiro: Jorge Zahar Editora, 2001; ___. Amor Líquido: sobre a fragilidade dos laços humanos. Trad. Carlos Alberto Medeiros. 
Rio de Janeiro: Zahar, 2004 ;___. Globalização: as consequências humanas. Trad. Marcus Penchel. Rio de Janeiro: Zahar, 1999. 
29 BAUDRILLARD, Jean. A sociedade de consumo. Trad. Heloisa Pezza Cintrão e Ana Regina Lessa. Rio de Janeiro: ed. Jorge 
Zahar, 2009;___. Simulacro e Simulações. Trad Maria João da Costa Pereira. Lisboa: Relógio d'agua, 1991. 
30 LIPOVETSKY, Gilles. A felicidade paradoxal: ensaio sobre a sociedade de hiperconsumo. Trad. Maria Lúcia Machado. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2007; _____; SERROY, Jean. A Cultura-mundo: resposta a uma sociedade desorientada. Trad. Maria 
Lúcia Machado. São Paulo: Companhia das Letras, 2011.  
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sociólogos relevantes nesse contexto teórico, a saber: Campbell31, Lasch32, Lyotard33, 

Virilio34 e Turke35. Como é presumível, essas áreas das ciências sociais possuem 

diferentes métodos de estudo que iluminam facetas distintas de um mesmo objeto. No 

entender dessa pesquisa, essas diferenças, desde que feitas as devidas ressalvas e 

apontados os recortes, são salutares. 

Acreditamos que a combinação dessas áreas de conhecimento e seus enfoques 

distintos fornece um mosaico mais rico a respeito do panorama cultural contemporâneo 

em que se constrói a comunicação entre as marcas emocionais, tidas pela pesquisa como 

entidades essencialmente discursivas e simbólicas, e a construção das identidades e 

subjetividades. Por essas razões, contemplar as descrições discursivas e comportamentais 

da sociologia e filosofia nesses autores e combiná-las com a concepção de Geertz parece 

pertinente, ressaltando-se a diferença entre os conceitos de cultura e a primazia, aqui, do 

conceito desse antropólogo. Para que não reste dúvidas, não é o caso de se entender essa 

construção feita pelos autores como sinônimo de cultura em Geertz, mas sim de um 

comportamento social derivado, à luz da teoria geertziana, de uma macro rede semântica 

ou discursiva, em seus termos, definida como a Pós-Modernidade. 

Podemos definir a cultura da Modernidade e Pós-Modernidade a partir de Geertz 

como uma rede semântica construída em uma determinada época cujas características 

comuns podem ser enquadradas sob um mesmo mapa ou texto sígneo. Na caracterização 

da cartografia cultural e societária contemporânea, destacamos quatro características 

essenciais encontradas a partir do cruzamento das referências. Consideramos esse esforço 

importante, pois tomamos essas características como moldes discursivos (referentes à 

cultura) e comportamentais (referentes à sociedade) das identidades e subjetividades 

contemporâneas. Veremos em cada eixo temático o que cada autor e obra acrescenta para 

a compreensão desse contexto sociocultural, as formações identitárias e as marcas 

emocionais como objetos dessa cultura. 

                                                
31 CAMPBELL, Colin. A ética romântica e o espírito do consumismo moderno. Trad. Mauro Gama. Rio de Janeiro: Rocco, 2001. 
32 LASCH, Christopher. A cultura do narcisismo: a vida americana numa era de esperanças em declínio. Trad. Ernani Pavaneli. Rio 
de Janeiro: Imago, 1983. 
33 LYOTARD, Jean-François. O pós-moderno. Trad. Ricardo Corrêa Barbosa. Rio de Janeiro: José Olympio, 1988. 
34 VIRILIO, Paul. Velocidade e Política. Trad. Celso M. Paciornik. São Paulo, Estação da Liberdade, 1996. 
35 TURKE, Christoph. Sociedade excitada: filosofia da sensação. Trad. Antônio Ziun. Campinas: ed. Unicamp, 2010. 
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A primeira característica, uma das linhas condutoras da pesquisa, é o consumo, a 

ser descrito através das obras de Baudrillard (1996; 2009), Bauman (2007) e Lipovetsky 

(2007). Baudrillard caracteriza o consumo na contemporaneidade como um dos pilares da 

sociedade pós-moderna e um ato essencialmente simbólico. Na cultura contemporânea, 

objetos de consumo são construídos para assumir significados diversos, muito além dos 

significados imediatos dados a partir de seu uso. Compartilhamos dessa percepção, 

identificando comportamento semelhante nas práticas de consumo e atribuição de valor 

simbólico das marcas emocionais. Uma de nossas hipóteses secundárias é que essas 

adensam a forma de mercadorias-signo (ibidem, 2009), tornando-se mercadorias-

simulacro, conforme veremos no capítulo 5. 

Bauman (2007) e Lipovetsky (2007) endossam e aprofundam, sem mencionar 

diretamente, essas considerações a respeito da importância do consumo na construção das 

narrativas da cultura contemporânea, atribuindo a ele papel central na configuração social 

sob as formas de consumismo e hiperconsumo, nomes diferentes para ideias próximas. 

Na sociedade de consumidores, as identidades e subjetividades são construídas a partir da 

cultura do consumismo (LIPOVETSKY, 2007) e sob a lógica de bens de consumo, com 

vistas a serem desejáveis e consumíveis (BAUMAN, 2007). A centralidade do consumo 

na cultura é uma das premissas dessa pesquisa, que aponta as marcas emocionais como 

representantes maiores dos bens de consumo no atual contexto cultural e, por essa razão, 

podem situar-se em destaque nessa cultura como referências identitárias principais. 

Outra característica importante à restrita cartografia da pós-modernidade aqui 

empreendida refere-se aos conceitos de virtualidade e simulacro, sob a abordagem teórica 

de Baudrillard (1991). Essa pesquisa apoia-se na noção de virtualidade desse autor e seu 

diagnóstico a respeito da cultura pós-moderna estar em um processo contínuo de perda 

dos referenciais originais e instauração do simulacro. Esse cenário em construção alinha-

se ao da ascensão de um tipo de marca cuja comunicação é pautada essencialmente em 

referências simbólicas antropomorfizadas e, ao mesmo tempo, alude a consequências no 

âmbito das referências identitárias e subjetivas dos indivíduos. Nossa hipótese é que, na 

cultura da virtualidade, a construção de si tem como referencial significativo discursos e 

símbolos provindos de entidades simulacro, como pretendemos constituir as marcas 
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emocionais, e ambientes simulados construídos pelas tecnologias do imaginário (marcas 

emocionais), ao contrário da interação no real entre indivíduos como era na Modernidade. 

A perda dos referenciais originais pelo processo de virtualização percebido por 

Baudrillard é apontada por outros autores sob formas diversas e a partir de outras causas, 

uma vez que eles abordam conceitos diferentes: a dissolução dos discursos fundamentais 

da Modernidade Sólida e metanarrativas sobre as quais o projeto filosófico dessa época 

repousava (BAUMAN, 2001; LYOTARD, 1988); dos vetores e padrões do espaço e 

tempo moderno (VIRILIO, 2011); e o endosso de Bauman (idem) e Lipovetsky (2001) ao 

identificarem que a cultura contemporânea e seus sujeitos encontram-se à deriva das 

antigas referências, instituições sociais, discursos e narrativas que outrora a norteavam.  

Nessa crise das meta-narrativas modernas, sucumbe, entre outros ideais, o da 

fraternidade coletiva, consolidando-se, por essa razão (segundo Lasch, Bauman e 

Lipovetsky), o narcisismo, radicalização do paradigma individualista que remonta à 

Modernidade. Na sociedade narcísica, as identidades e subjetividades são projetos de 

responsabilidade individual. Hipotetizamos que o indivíduo pós-moderno atuaria como 

um ourives solitário, que seleciona ativamente os símbolos e discursos sociais com os 

quais se identifica para construir sua persona, dispersados, ao nosso ver, majoritariamente 

por tecnologias do imaginário mercadológico, com destaque para as marcas emocionais. 

Como instituições humanizadas, essas marcas podem estar atuando como fontes para esse 

propósito, na condição de principais tecnologias do imaginário pós-moderno e globais, e 

esse alcance e influência podem ser ainda maiores.  

Outro sintoma da crise das meta-narrativas é o enfraquecimento da crença na 

razão absoluta e na ética protestante, guia moral da Modernidade (CAMPBELL, 2001; 

LIPOVETSKY, 2007; TURKE, 2010). Em lugar dessa, sucede uma ética Dionisíaca, 

voltada ao desfrute dos prazeres e do presente (ibidem), um consumo frenético das 

possibilidades da vida e de si mesmo, sinônimo do consumismo. Esse cenário de super 

estimulação sinestésica e sensorial parece ideal para a vigência de um modelo de marca 

de natureza antropomorfizada e discurso emocional com o qual essa pesquisa concorda. 

Consagra-se nesse panorama uma cultura-mundo (LIPOVETSKY; SERROY, 

2011) de escala planetária influente na configuração de outras localizadas ou reduzidas, 

que não necessariamente deixam de existir na vigência dessa maior e sim modificam-se 
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com a relação. Essa cultura macro também é, em contrapartida, alimentada pelas 

contribuições dessas culturas de alcance reduzido num processo de comunicação ou troca 

simbólica contínuo e complexo sobre o qual a cultura maior, entretanto, tem primazia. 

Essa pesquisa insere seus objetos ou variáveis (as marcas emocionais e as subjetividades 

e identidades) no âmbito dessa cultura-mundo, justificando-os e implicando as suas 

relações e imputando, dessa forma, a comunicação a uma amplitude cultural maior e não 

a uma cultura e indivíduos localizados geograficamente. Na cultura-mundo, as fontes 

identitárias são de escala planetária, tal qual o alcance das tecnologias do imaginário e as 

marcas emocionais. 

Outro objeto de nossa pesquisa vinculado a cultura, identidades e  subjetividades 

(conforme veremos no cap. 2) é o imaginário. Partimos dos conceitos e abordagens de 

Maffesoli36 e Silva37 por filiarmo-nos a suas percepções e identificarmos que ambas as 

conceituações correspondem à presente temática e respondem a questão-problema com 

precisão, conforme relatado no capítulo 1. Os autores são convergentes: Maffesoli foi 

orientador no doutoramento de Silva e o conceito que esse desenvolve, as tecnologias do 

imaginário, foi em boa parte inspirado em seu mestre e validado pelo mesmo 

(MAFFESOLI, 2001, p. 82). 

Por fim, faz-se necessário esclarecer sob quais autores essa pesquisa pauta-se 

para caracterizar as marcas emocionais. Elas serão abordadas como fenômeno social e 

cultural à luz das teorias de autores da antropologia e sociologia aqui considerados. Em 

Geertz, isso significa que, como objetos culturais, elas são sinônimos de bens simbólicos 

e, portanto, dotadas de uma semântica convergente com a cultura da qual originam-se. 

Como bens culturais ou objetos simbólicos, as marcas refletem e produzem a semântica 

cultural em uma possível interpretação geertziana, visão defendida por Bauman (2007), 

Lipovetsky (2007) e McCracken38, pensadores do consumo adotados nessa pesquisa.  

Para delimitar as marcas emocionais de maneira conceitual e descrever sua 

manifestação comunicacional, combinaremos conceitos e análises extraídos da academia 

e do Marketing, especialmente do Branding. A utilização do Marketing justifica-se pela 

                                                
36 MAFFESOLI, Michel. O imaginário é uma realidade (entrevista). Revista Famecos: mídia, cultura e tecnologia, Porto Alegre, v. 
1, n. 15, p. 74-82, ago. 2001. 
37 SILVA, Juremir Machado. As tecnologias do imaginário. Porto Alegre: Sulina, 2003. 
38 MCCRACKEN, Grant. Cultura e consumo: novas abordagens ao caráter simbólico dos bens e das atividades de consumo. Trad. 
Paulo Eugênio. Rio de Janeiro: Ed. Mauad, 2003. 
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natureza dessas instituições: elas são mais do que bens culturais simbólicos cujos 

significados ou simbolismos nascem da arbitrariedade inventiva de uma cultura, como 

Geertz afirma ser a dinâmica de criação cultural, e dos processos sociais, constituindo-se 

também como bens de consumo comerciais e, como tal, originando-se de processos de 

consumo e trocas econômicas ditadas por variáveis do mercado analisadas e estipuladas 

pelo Marketing, Publicidade e Branding. O Marketing comanda a atuação dos demais 

campos profissionais que operam a comunicação das marcas (Administração, Publicidade 

e Design), ocupando posição superior na hierarquia de conhecimento. Isso não significa 

que as contribuições destes campos para a compreensão das marcas sejam substituíveis 

pelas do Marketing, significa que ele, a princípio, possui teorização mais ampla sobre o 

tema, sobretudo no estudo da manifestação comunicacional que interessa nessa pesquisa.  

Para uma delimitação primeira de marca, utilizaremos do conceito adotado pela 

American Marketing Association (AMA) na década de 60 e pelos principais teóricos do 

Marketing sobre essas instituições, dentre eles Kotler39. Escolhemos delimitar a partir de 

um conceito que julgamos mais essencial e que, portanto, permite o aprofundamento da 

caracterização da última fase das marcas, as emocionais. Cogitamos, no início, conceituar 

marcas através de Perez40, autora referência para a cartografia das marcas no cap. 3, no 

entanto, suas definições e abordagem são estritamente semióticas e julgamos que seu uso 

poderia limitar a abordagem escolhida pela pesquisa a esse objeto, que contempla um 

caráter simbólico e discursivo mais amplo, ancorado em outras formas de análise.  

Antes de conceituar as marcas emocionais, faremos uso de uma cartografia de 

significados atribuídos às marcas e sua comunicação ao longo da história, que culmina 

em sua aparição. Para a construção desse histórico, contaremos com as contribuições de 

Carrazcoza41, Perez (2004), Pinho42 e Kotler (2010). Além da exposição das teorias 

presentes nas obras selecionadas, a pesquisa fará uso pontual de exemplos de marcas em 

instâncias reduzidas pautadas em análise semiológicas43 de peças publicitárias icônicas da 

época para reforçar os argumentos expostos. 

                                                
39 KOTLER, Philip. Administração de marketing. Trad. de Mônica Rosenberg, Cláudia Freire, Brasil Ramos Fernandes. 12. ed. São 
Paulo: Ed. Atlas, 1998, p. 393 
40 PEREZ, Clotilde. O signo da marca: expressividade e sensorialidade. São Paulo: Pioneira Thomson, 2004. 
41 CARRASCOZA, João Anzanello. Redação Publicitária: Estudos sobre a Retória do consumo. São Paulo: Futura, 2003. 
___________. Razão e Sensibilidade no Texto Publicitário. São Paulo: Futura, 2004. 
42 PINHO, José Benedito. O Poder das Marcas. São Paulo: Summus Editoria, 1996, p 7-11. 
43 ECO, Humbert. A estrutura Ausente: introdução a pesquisa semiológica. Trad. Pérola de Carvalho. São Paulo: Martins Fontes, 
2001. 
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As marcas emocionais constituem uma categoria distinta, conforme veremos no 

desenvolvimento, e merecem caracterização própria, a ser realizada no capítulo 4 através 

da combinação de apontamentos dos teóricos Perotto44 e Semprini45 e de sua pragmática 

no Marketing em Roberts46, Gobé47 e Mark e Pearson48. Em Perotto (2007) temos uma 

definição de marcas contemporâneas como instituições sociais essencialmente 

discursivas. Semprini (2011) teoriza sobre a manifestação das marcas contemporâneas, ao 

nosso ver condizentes com as marcas emocionais, numa visão de cultura contemporânea 

muito próxima à que essa pesquisa filia-se. Mark e Pearson (2012), por sua vez, 

apresentam os doze arquétipos fundamentais sob os quais as identidades das marcas 

emocionais são construídas. A nomenclatura aqui adotada de marcas emocionais é 

originária da obra de Gobé (2002) e referida no mesmo sentido em Roberts (2004) sob o 

nome lovemarks.  

Através do entrecruzamento dessas áreas e saberes buscaremos a compreensão 

da natureza e manifestação desse objeto fugidio e complexo, priorizando, por se tratar de 

uma pesquisa de cunho acadêmico científico, a busca pelo conhecimento comprometida 

com resultados voltados para o desenvolvimento acadêmico e social. 

	
 

1.3- Metodologia  

Neste capítulo apresentamos os métodos de abordagem e procedimento adotados 

por essa pesquisa para testar a validade de suas hipóteses, explicando de que forma eles 

foram utilizados na elaboração argumentativa. Traçamos, também, um esboço estrutural 

organizando a pesquisa em eixos e capítulos temáticos. Utilizamos como referencial 

teórico as obras de Lakatos / Marconi49 e Somekh / Lewin50. 

                                                
44 PEROTTO, Evandro Renato. Conceituando a marca pela enunciação: uma proposta do campo da comunicação. 2007. 100 f. 
Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Comunicação, Universidade de Brasília. Brasilia, 2007.  
45 SEMPRINI, Andrea. A marca pós-moderna: poder e fragilidade da marca na sociedade contemporânea. Trad. Elisabeth Leone. 
São Paulo: Estação das Letras, 2010.  
46 ROBERTS, Kevin. Lovemarks: o futuro além das marcas. Trad. Mônica Rosemberg Imprenta, São Paulo : M. Books, 2004. 
47 GOBÉ, Marc. A emoção das marcas: conectando marcas ás pessoas. Trda. Flúvio Lubisco. Rio de Janeiro: Campus, 2002.  
48 MARK, Margaret; PEARSON, Carol S. . O herói e o fora-da-lei: como construir marcas extraordinárias usando poder dos 
arquétipos. Trad.: Merle Scoss. São Paulo: Cultrix, 2012 
49LAKATOS,  Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de metodologia científica. São Paulo : Atlas 2003;   
50 SOMEKH, Bridget; LEWIN, Cathy. Teoria e Métodos de Pesquisa Social.  Petrópolis: Vozes, 2015 
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Em linhas gerais, a pesquisa faz uso da técnica51  documental indireta ou 

pesquisa bibliográfica. Dois de seus conceitos centrais (subjetividade e tecnologias do 

imaginário) originam-se de reflexões filosóficas traduzidas em pesquisas bibliográficas, o 

que afasta, em certa medida, a escolha pela pesquisa de campo. O método empírico 

poderia ser uma alternativa viável para a verificação dos processos identitários, mas 

requereria uma ampla seleção amostral (indivíduos inseridos na cultura-mundo na qual as 

marcas emocionais fazem-se mais presentes) e tempo considerável para realizar a coleta 

de dados e análises sobre os processos, geralmente estudados nas áreas de psicologia e 

sociologia. Esses elementos inserem-se no campo da Comunicação de forma diferente da 

que preferimos adotar, tanto teórica quanto metodologicamente. 

Por essas razões, além de preferências pessoais, julgamos apropriado e viável, 

nesse estágio, empreender um esforço de revisão crítica de teorias e conceitos. A escolha 

dessa técnica está implícita na redação de nossa questão-problema, hipótese central e 

objetivos, apresentados no capítulo 1.1. Essa pesquisa não intenta verificar se e como as 

marcas emocionais estão influenciando as identidades e subjetividades dos indivíduos 

inseridos no cenário macro da cultura pós-moderna e sim propor e justificar a teoria de 

que essas marcas podem estar exercendo papel de principal tecnologia do imaginário e, 

por essa forma, serem referências identitárias de destaque nesse contexto, um esforço de 

interpretação e criação teórico condizente com a pesquisa bibliográfica.   

Reiteramos nossa inclinação por uma abordagem crítica da técnica documental 

indireta, na qual intenta-se realizar não uma mera retomada de conceitos e teorias sob 

novos arranjos, mas uma reflexão crítica e original produzida através de um diálogo entre 

pesquisador e autores via proposição de teorias. Acreditamos que nossa pesquisa adota 

essa abordagem crítica por pesquisar objetos e temáticas tradicionais do Marketing sob 

um novo enfoque ou abordagem conceitual, como marcas emocionais, relacionando com 

o conceito de tecnologias do imaginário e a relação com esses dispositivos e teorizando 

sobre a formação das identidades e subjetividades na pós-modernidade. A partir do 

diálogo com as áreas da comunicação e da sociologia do imaginário, pós-modernidade e 

consumo, a pesquisa pauta-se pela busca por reflexões e proposições teóricas inéditas. 

                                                
51 Lakatos e Marconi (2003, p. 174) definem técnica como "um conjunto de preceitos ou processos de que se serve uma ciência ou 
arte; é a habilidade para usar esses preceitos ou normas". 
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Conforme preconiza a técnica bibliográfica, buscamos comprovar a hipótese 

central da pesquisa a partir do entrelaçamento das teorias e comprovação de hipóteses 

menores que apoiam seu desenvolvimento. Uma dessas hipóteses secundárias, a de que as 

marcas emocionais são as principais tecnologias do imaginário mercadológico na pós-

modernidade, será validada primeiramente com a identificação da importância reservada 

aos imaginários, com destaque aos arquétipos, na construção identitária das marcas 

comerciais através do tipo ou modelo ideal de marca emocional, um modelo composto 

por características que julgamos essenciais à configuração de uma marca. Delimitamos 

essas características a partir dos apontamentos de Gobé (2002), Roberts (2004) e Mark e 

Pearson (2012) sobre a construção de marcas humanizadas, somados às nossas reflexões. 

Para ilustrar essas características, recorremos a exemplos citados por esses autores e 

aprofundamos a análise semiológica da manifestação de uma marca emocional brasileira 

icônica, a Melissa. O entendimento da atuação das marcas emocionais na cultura pós-

moderna como tecnologias do imaginário será construído a partir desse tipo ideal e 

apresentado como terceira característica dessas.  

Com o modelo ideal, enfatizamos nosso objetivo de estabelecer um consenso a 

respeito desse objeto, um conhecimento que possa ser generalizado e não um estudo de 

caso sobre a Melissa ou outra marca citada. Julgamos mais apropriado nos referir sobre 

essas marcas de maneira generalizada pois, além da problemática do universo amostral 

amplo, o conceito de Maffesoli e Silva acerca do imaginário e suas tecnologias é teórico, 

sendo, portanto, mais fácil de ser identificado em fenômenos sociais e objetos amplos, 

como um tipo ideal, do que em casos isolados. Poderiamos recorrer às metodologias de 

análise do imaginário em Durand, a mitocrítica e mitoanálise, para a identificação da 

natureza simbólica dessas marcas, no entanto, essa metodologia centra-se nas descrições 

dos imaginários (regime diurno e noturno da imagem, schémes, entre outras categorias), o 

que fugiria de nosso objetivo de pesquisa. De Durand utilizaremos a definição dos 

elementos do imaginário como um recurso a mais para a localização dos mesmos na 

manifestação das marcas emocionais, assim caracterizadas a partir do modelo ideal. 



 33 

Seguindo com a metodologia, os métodos de procedimento52 adotados para a 

argumentação foram o historiográfico e o comparativo. O historiográfico será empregado 

em repetidas ocasiões dessa pesquisa, sobretudo em seu desenvolvimento: os capítulos 2, 

3 e 4. Dessa forma, nesses capítulos adotamos a reconstrução histórica de seus conceitos 

ou termos para o esclarecimento dos mesmos. Combinado a esse método, utilizamos 

também o método comparativo, tensionando os conceitos de imaginário ao longo da 

história no capítulo 2 e as fases das marcas comerciais, do consumo e da cultura nos 

capítulos 3 e 4 através da bibliografia selecionada.  

Apresentadas, justificadas e localizadas as principais metodologias empregadas 

por essa pesquisa, seguimos para uma tentativa de estruturação da mesma em eixos de 

desenvolvimento e capítulos. De maneira esquemática, segue a estrutura argumentativa 

da pesquisa: 

 
Eixo I - A constituição da pesquisa 
 
1.1 - Introdução 
1.2 - Referenciais teóricos 
1.3 - Metodologia  
 
Eixo II - Desenvolvimento teórico 
 
Capítulo 2 – A cultura, o imaginário e suas tecnologias: a rede de que são tecidas as 
identidades 
Capítulo 3 - A evolução discursiva e simbólica das marcas: de signo de produto a signo 
do consumo  
Capítulo 4 - Marcas Emocionais 
 
Eixo III - Conclusão: Conclusão e considerações finais 
 

O Eixo I contempla os capítulos iniciais nos quais a pesquisa é apresentada. 

Nesses três primeiros capítulos, 1.1 - Introdução, 1.2 - Fundamentação teórica e 1.3 - 

Metodologia, elucidamos diversas questões sobre tema, problemática, objeto, objetivos, 

justificativa, fundamentação teórica e metodológica da pesquisa.  

                                                
52 "Os métodos de procedimento seriam etapas mais concretas da investigação, com finalidade mais restrita em termos de explicação 
geral dos fenômenos e menos abstratas. Dir-se-ia até serem técnicas que, pelo uso mais abrangente, se erigiram em métodos. 
Pressupõem uma atitude concreta em relação ao fenômeno e estão limitados a um domínio particular." (LAKATOS, MARCONI, 
2003, p. 106 - grifo das autoras) 
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O segundo eixo corresponde aos três primeiros capítulos dessa pesquisa, nos 

quais são expostos e discutidos teoricamente seus conceitos centrais: cultura, imaginário, 

tecnologias do imaginário e marcas emocionais. A eles são dedicados capítulos próprios 

que dialogam entre si. Já nessa etapa eles aparecem interligados, numa relação sucessiva 

que será aprofundada no Eixo III.  

No primeiro capítulo do desenvolvimento, capítulo 2 - A cultura, o imaginário 

e suas tecnologias: as redes simbólicas que constroem os selfs, apresentamos nossos 

aportes teóricos acerca de dois conceitos centrais para a pesquisa (cultura e imaginário) e 

a relação com as formações identitárias e subjetivas na bibliografia adotada (BAUMAN, 

2005, 2007; HALL, 2006;  LIPOVETSKY, 2007; 2011). Na primeira parte do capítulo, 

pretendemos retomar a visão de Geertz (1973) a respeito do conceito de cultura e de seu 

estudo, fazendo as devidas considerações sobre as peculiaridades dessa abordagem 

teórica e do conceito e estudo da cultura nos demais autores da sociologia adotados. 

A seguir, após uma introdução sobre os caminhos percorridos pelo estudo do 

imaginário nas ciências sociais em Backzo (1985), apresentaremos a visão de Maffesoli 

sobre o tema do imaginário, em combinação com as contribuições de seu mestre, Durand 

(1988; 1997; 2004) e de seu discípulo, Silva (2006), que esclarecem certos pontos pouco 

aprofundados por Maffesoli em sua teorização do conceito. Depois, apresentamos um 

conceito derivado em Silva (2006), as tecnologias do imaginário. As definições desse 

conceito serão elucidadas a partir da retomada dos termos "tecnologia" e "dispositivo" em 

Foucault, aos quais Silva refere-se. Finalizamos esse capítulo com a proposição da 

relação entre a cultura e imaginário em Geertz e Maffesoli, respectivamente, e a 

construção das identidades e subjetividades para a área da sociologia, em que Bauman, 

Hall e Lipovetsky inserem-se.  

No segundo capítulo do eixo II, enfocamos outro importante objeto da pesquisa: 

as marcas. Uma das nossas hipóteses é a de que as marcas, a partir da revolução do 

consumo no século XIX, tornaram-se instituições sociais essencialmente simbólicas e 

discursivas, a ponto de manifestarem-se na cultura como tecnologias do imaginário na 

pós-modernidade. Essa hipótese começa a ser traçada no capítulo 3 - A evolução 

discursiva e simbólica das marcas: de signo de produto a signo do consumo, onde 

discorremos sobre as transformações de cunho discursivo e simbólico e de significado 
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das marcas na cultura que culminam no que essa pesquisa acredita ser sua formatação 

contemporânea, as marcas emocionais. Para tal diagnóstico, esse capítulo inicialmente 

faz a filologia do conceito de marcas em autores referência do Marketing (KOTLER, 

2006; AAKER, 1998), extraindo um significado que acreditamos primal ao objeto e que 

embasa a reconstituição histórica das marcas em simbolismos, discursos e significados 

construídos na cultura desde o que aponta-se ser seu surgimento em Perez (2004), os 

tempos pré-históricos, culminando na sua forma mais atual.  

No capítulo 4 - As marcas emocionais, caracterizamos a natureza das marcas 

emocionais, que acreditamos corresponder à evolução dos signos de produtos em signos 

do imaginário e discursos da cultura pós-moderna. Descrevemos o que acreditamos ser 

suas características centrais nessa cultura (BAUMAN, 2001, 2007; BAUDRILLARD, 

1991, 2009; CAMPBELL, 2001; LIPOVETSKY, 2007; 20011; LYOTARD, 1985) da 

qual emanam e na qual são construídas, como outros objetos culturais. As considerações 

sobre os processos identitários na pós-modernidade (BAUMAN, 2005, 2007; HALL, 

2006;  LIPOVETSKY, 2007; 2011) também são contempladas nessa parte, de maneira 

pontual. Os últimos subcapítulos são reservados à caracterização de um modelo ideal 

dessas marcas, através do qual as constituímos como tecnologias do imaginário em Silva. 

Apresentadas as correntes teóricas fundamentam essa pesquisa e desenvolvidas 

suas hipóteses, encaminhamo-nos para as análises e considerações finais no eixo III, 

capítulo 5 - Conclusão e Considerações Finais. Nossos esforços concentram-se, aqui, 

na argumentação das hipóteses a partir do enlace do que já foi exposto - os conceitos e 

descrições da cultura e imaginários contemporâneos, os processos identitários, as marcas 

emocionais e as tecnologias do imaginário - através do olhar dos autores trazidos até 

então, buscando dar nossa contribuição para a reflexão acerca do complexo fenômeno 

que envolve as marcas emocionais, o consumismo e os processos de formação identitária. 
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Capítulo 2 

CULTURA E IMAGINÁRIOS: A REDE DISCURSIVA E SIMBÓLICA 
DE QUE OS SELFS SÃO CONSTRUÍDOS 

 

Conforme apontado na apresentação da pesquisa, partimos da compreensão de 

que os processos de formação identitária (sinônimo de subjetividade e identidade) se 

fazem na comunicação (troca simbólica)53 entre conteúdos culturais, normas sociais e as 

disposições psíquicas individuais. Seguindo a abordagem sociológica de Bauman, Hall e 

Lipovetsky, consideramos mais os fatores culturais do que as particularidades subjetivas 

na teorização desse processo na pós-modernidade. Por essa razão, julgamos necessário 

elucidar os conceitos de cultura e imaginário, este atrelado àquele, no âmbito da pesquisa. 

Os conteúdos culturais dos quais emanam as normas sociais que constituem, em 

parte considerável, as identidades e subjetividades para a sociologia equivalem, segundo 

nossa interpretação, aos discursos e símbolos materializados sob diversas formas como 

comportamentos sociais e objetos culturais (como as marcas). Para Geertz (1973) e 

Maffesoli54 esses são, respectivamente, os elementos que estruturam cultura e imaginário. 

Nesse capítulo, faremos a distinção e a relação entre esses conceitos, tensionando-os para 

buscar compreender os processos de construção identitária pela atuação das tecnologias 

do imaginário, dispositivos tecnológicos de criação e disseminação de imaginários.  

Considerando que essas tecnologias são as principais formas de disseminação e 

reprodução de imaginários na pós-modernidade, conforme Silva55, nossa hipótese é que, 

nesse contexto sociocultural, elas têm primazia na construção da cultura e das identidades 

sob a forma de importantes referências (discursivas e simbólicas) com as identidades e 

subjetividades são tecidas, conforme argumentamos no desfecho da pesquisa. Antes de 

discorrermos sobre essa hipótese, vamos no dedicar à compreensão do que consideramos 

cultura, imaginário e tecnologias do imaginário nos três subcapítulos seguintes. 

 

 

 

                                                
53 BRAGA, José Luís (2008; 2010; 2011; 2012) 
54 MAFFESOLI, Michel. O imaginário é uma realidade (entrevista). Revista Famecos: mídia, cultura e tecnologia, Porto Alegre, v. 1, 
n. 15, p. 74-82, ago. 200.1 
55 SILVA, Juremir Machado. As tecnologias do imaginário. Porto Alegre: Sulina, 2003. 
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2.1 - O conceito de cultura em Geertz: uma trama de significados 

Em "A ideia de cultura" (2005), Eagleton inicia sua excursão pelo estudo da 

cultura com uma constatação que soa desencorajadora a pesquisadores principiantes: a 

cultura, segundo ele, "é uma das três palavras mais complexas da língua inglesa" (p. 9), o 

que se estende para outros idiomas. Tão logo o pesquisador adentra a bibliografia à busca 

de significados, depara-se com um universo de conceitos e, por trás desses, grandes áreas 

das ciências sociais, cada qual abrindo mais o leque semântico e, consequentemente, de 

metodologias de estudo para esse conceito.  

Quando se fala de uma definição do termo "cultura" na antropologia, ciência que 

concentra seus estudos nessa temática, fala-se da própria definição do humano enquanto 

ser56 e sobre isso as ciências sociais avançam tanto quanto diversificam suas respostas, 

apontando para caminhos não conclusivos. Conforme aponta Cuche57, bem como outros 

pesquisadores do assunto, por trás da sucessão de definições teóricas para o termo, seja 

nas ciências ou no discurso comezinho do dia a dia, existem nítidas disputas ideológicas. 

O embate entre as diversas visões de cultura refletiu, principalmente até o século XIX, 

divergências e lutas sociais no seio da cultura europeia, especificamente entre França e 

Alemanha, países em que o conceito de cultura adquiriu conotações quase opostas. Do 

embate das visões destes dois polos ao longo dos séculos XVIII e XIX nasceu a noção 

contemporânea do termo como "modo de ser particular a cada povo" pelo antropólogo 

britânico Edward Tylor (1832- 1917) 58 , um conceito único que origina muitas 

conceituações nas ciências sociais59, dentre elas a de Geertz e da antropologia simbólica. 

Antes de apresentarmos o conceito de cultura em Geertz, faz-se necessário uma 

breve exposição sobre sua escola de pensamento, a antropologia simbólica. Essa vertente 

nasce nos Estados Unidos do pioneirismo desse antropólogo, um dos mais conhecidos 

dos Estados Unidos60, e de David Scheiner. A antropologia simbólica, como deduz-se 

pelo nome, considera o simbólico como ferramenta primordial no estudo das culturas e 

                                                
56 É consenso na antropologia moderna que o desenvolvimento do homem à sua atual forma homo sapiens deu-se em um processo 
lento e gradual em que a cultura foi o vetor decisivo, não um elemento externo ou posterior ao desenvolvimento cerebral, mas 
concomitante a esse, condicionante e, portanto, indissociável da natureza humana. Para mais, ver: Geertz (1973) 
57 CUCHE, Denys. A noção de cultura nas ciências sociais. Tradução de Viviane Ribeiro. Bauru: EDUSC, 1999 
58 "Cultura e civilização, tomados em seu sentido etnológico mais vasto, são um conjunto complexo que inclui o conhecimento, as 
crenças, a arte, a moral, o direito, os costumes e as outras capacidades ou hábitos adquiridos pelo homem enquanto membro da 
sociedade" (TYLOR, APUD CUCHE, 2002, p. 35)  
59  Marconi e Presotto (2005) concordam entre si com o dado que estima-se que existem mais de 160 definições sobre o termo cultura.  
60 Geertz, por três décadas consecutivas, foi eleito o antropólogo norte-americano mais influente do século. Fonte:  GEERTZ, Clifford; 
SHWEDER, R. A.; GOOD, B. Clifford. Geertz by his colleagues. Chicago: University of Chicago Press, 2005. 
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do homem, pois crê que é na sua produção que se alojam as formas de pensar, de se 

relacionar e a visão de mundo de um povo, ou seja, o que se entende basicamente por 

cultura desde aquela primeira definição nas ciências sociais dada por Tylor.  

Apesar de compartilhar posição semelhante sobre a importância do simbólico 

com os estruturalistas, para a antropologia simbólica o estudo da cultura não passa por 

uma decodificação da mesma e das mentes humanas, à la cognitivismo. A cultura não é 

um código universal que vive dentro dos indivíduos e que pode ser acessado e lido com a 

simplicidade de um código linguístico formatado de sentido fechado em si mesmo. Mais 

complexo que isso, a cultura é uma trama de significados não permanente que deve ser 

interpretada à luz de um contexto específico. Dessa forma, o trabalho do antropólogo 

seria operar uma interpretação sobre a trama, visto que ela não é feita por códigos exatos 

e sim por ações humanas que podem ser relativizadas. Essa visão da antropologia ficou 

conhecida como simbólica interpretativa, a ser apresentada a partir da obra de Geertz. 

No primeiro capítulo de The Interpretation of Cultures (1973), Geertz retoma a 

definição de Tylor, ressaltando sua contribuição ao colocar o conceito de cultura na pauta 

das discussões teóricas. O conceito de Tylor, porém, apresenta amplitude considerável, o 

que a princípio configurou-se como uma vantagem teórica e depois foi percebido como 

uma desvantagem por torná-lo genérico. Geertz afirma a necessidade de se evitar o erro 

do ecletismo, mais tarde cometido por outros - a exemplo de Kluckhohn que, em Mirror 

of Man (1944), cita mais de onze definições para o termo. Definições, apontando vários 

caminhos confundem mais do que esclarecem.  

O conceito que Geertz defende é definido como "essencialmente semiótico". Nas 

primeiras páginas de sua obra (1973, p. 5), o autor nos contempla com um bom resumo 

de sua visão: “Believing in Max Weber, that man is an animal suspended in webs of 

significance he himself has spun, I take culture to be those webs, and the analysis of it to 

be therefore not an experimental science in search of law but an interpretative on in 

search of meaning.”61. Em adição, Geertz (ibidem, p. 89) aborda a cultura como "an 

historically transmitted pattern of meanings embodied in symbols, a system of inherited 

conceptions expressed in symbolic forms by means of which men communicate, 

                                                
61 "Acreditando em Max Weber que o homem é um animal suspenso em teias de significados que ele mesmo tece, assumo a cultura 
como sendo essas teias e a sua análise como sendo; portanto, não como uma ciência experimental em busca de leis, mas interpretativa 
à procura do significado." (tradução nossa). 
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perpetuate, and develop their knowledge about and their attitudes toward life.”62. Em 

outras palavras, a cultura, para esse antropólogo, é um padrão de significados, sinônimo 

de discurso63 social, construído no longo prazo, partilhado coletivamente e socialmente 

herdado, materializado ou expresso em símbolos. Geertz parte da concepção semiótica do 

termo, o que traduz-se na representação de um signo convencionado, estendendo-o para 

além da imagem. Exemplificando, em estudos sobre a cultura balinesa, ele interpreta sua 

tradição da briga de galos como um símbolo que reunia a identidade daquele povo.  

Em suas observações, o antropólogo identificou que o galo simbolizava o ideal 

masculino e a rinha a dinâmica social dos balineses, sua luta de classes, o comportamento 

competitivo e aguerrido e a pouca mobilidade social. A rinha era também um processo de 

mediação das relações entre pais e filhos do mesmo sexo e seu hábito tinha uma função 

pedagógica ao apresentar e estimular na nova geração a manutenção de um padrão 

identitário de gênero e, em escala maior, de cultura. 

Como um conceito semiótico, “culture is not a power, something to which social 

events, behaviors, institutions, or processes can causally be attributed; it is a context, 

something within which (interworked systems of construable signs) can be intelligibly —

that is, thickly — described.” (ibidem, p. 16)64. Nesse sentido Geertz vê a cultura como 

um palco que orienta e potencializa certos comportamentos, identidades e subjetividades 

que somente fazem sentido em seu contexto. Utilizando uma metáfora, Geertz compara a 

cultura a um grande programa de computador, com "mecanismos de controle, planos, 

receitas, regras, instruções (que os técnicos de computadores chamam de programa) para 

governar o comportamento." (GEERTZ, apud LARAIA, 2002, p. 61) que os homens 

nascem aptos a receber. Esse programa orienta-os, sobretudo nas identidades, e uma das 

provas desse caráter determinista da cultura, segundo o autor, é que "todos nascemos com 

um equipamento para viver mil vidas, mas terminamos no fim tendo vivido uma só!" 

(ibidem). Esse caráter, entretanto, é relativizado. 

                                                
62 "um padrão historicamente transmitido de sentidos materializado em símbolos, um sistema de concepções herdadas expresso em 
formas simbólicas através do qual os homens se comunicam, perpetuam e desenvolvem seu conhecimento sobre suas atitudes perante 
a vida." (tradução nossa) 
63 O sentido de discurso empregado por Geertz refere-se ao tradicional uso do termo, cunhado por Foucault. De acordo com Brandão 
(1986, p.28), Foucault define o discurso como “[...] um conjunto de enunciados que tem seus princípios de regularidade em uma 
mesma formação discursiva.”  
64 "a cultura não é um poder, algo a que eventos sociais, comportamentos, instituições ou processos podem ser casualmente atribuídos; 
ela é um contexto, algo em que (sistemas interligados de signos passíveis de construção) pode ser inteligivelmente - isso é, 
profundamente - descrito." (tradução nossa) 
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Geertz recusa a noção de cultura como uma realidade "superorgânica", com 

forças e propósitos em si mesma que sujeitam os indivíduos como se desses não nascesse, 

criticando, assim, as noções antropológicas cognitivistas e marxistas, nas quais o fator 

determinista é quase absoluto e a cultura se caracteriza como um modelo ou padrão de 

conduta e identidade a ser seguido pelos indivíduos nela inseridos. Na teoria cognitiva, os 

mecanismos que levam à repetição da cultura são de ordem biológica e estão entranhados 

na psiquê, enquanto no marxismo são os meios materiais, a materialização do poder, que 

determinam os padrões culturais.  

Nessas perspectivas, o indivíduo inserido em uma cultura é incapaz de escapar 

de sua determinação comportamental e identitária, sendo os meios de modificação raros, 

pouco capazes de fazer frente à grande estrutura que os controla. Geertz não dá esse peso 

à cultura, uma vez que nas interações sociais há negociações de sentido a todo momento, 

estando a cultura, portanto, aberta a sofrer ressignificações nesse processo, por menores 

que sejam. Essa permeabilidade torna a cultura uma rede orgânica e o seu estudo um 

trabalho interminável e contínuo, conforme assinala por repetidas ocasiões o autor. 

Em suma, cultura para Geertz determina comportamentos e padrões individuais 

e sociais ou, mais propriamente dizendo, os conduz e esses são interpretados como um 

dos gestos simbólicos que aludem à grande semântica cultural. Essa é, provavelmente, a 

maior diferença da visão antropológica simbólica das demais: a cultura não se reduz a 

comportamentos, ela está por trás desses enquanto padrão semântico ou discursivo social. 

Dessa forma, o que caracteriza cultura e diferencia uma sociedade de outra não é a 

existência de um ou outro comportamento, mas, mais precisamente, os significados 

atribuídos a eles. Reduzir a análise da cultura a descrições e construção de padrões 

comportamentais é, segundo o autor, um dos maiores erros cometidos por pesquisadores 

da antropologia em seus estudos (ibidem, p. 11).  

Como o conceito de cultura em Geertz não é um mero conjunto de regras ou 

comportamentos e sim de significados (discursos) materializados em símbolos (eventos, 

signos, gestos, comportamentos e toda sorte de manifestações humanas), o estudo da 

cultura implica na interpretação dos mesmos a partir de uma leitura minuciosa, profunda, 
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ou, em seus próprios termos, densa ("dense interpretation", termo original)65. A cultura, 

nesse sentido, é entendida como um grande texto, um manuscrito público escrito em 

língua estrangeira ao antropólogo que o lê, com palavras embaralhadas, tendenciosas, 

entrelaçadas umas nas outras, cheio de elipses e incoerências, apoiado no sentido de seus 

nativos: "The culture of a people is an ensemble of texts, themselves ensembles, which the 

anthropologist strains to read over the shoulders of those to whom they properly belong." 
66 (ibidem, p. 452). Nesse processo de interpretação, é necessário separar cada palavra 

(símbolo), entender o seu significado isolado e em conjunto com os demais pelo contexto 

de uso na visão daqueles que o praticam. Nessa tarefa, a dificuldade que o antropólogo 

enfrenta pode ser comparada com a de um viajante em terras desconhecidas.  

Conforme Wittgenstein citado em Geertz (ibidem, p. 13), o antropólogo em seu 

exercício de contato com outras culturas precisa colocar-se no mesmo lugar de quem ele 

observa. Esse método interpretativo da cultura não se trata, ao contrário do que possa 

parecer, de um exercício pragmático de separar e decifrar símbolos como códigos exatos 

e imutáveis, mas como abertos a interpretação e que devem obedecer aos significados 

criados e assumidos nos contexto das práticas sociais nas quais estão inseridos. Por ter 

um objeto orgânico e maleável, a interpretação da cultura configura-se como um esforço 

contínuo e inesgotável à procura de significados e não de uma lei geral ou entidade 

abstrata unificadora e eterna, tal Geertz considera ser a proposta de Levi-Strauss:  

 
Culture analysis is (or should be) guessing at meanings, assessing the 
guesses, and drawing explanatory conclusions from the better guesses, 
not discovering the Continent of Meaning and mapping out its bodiless 
landscape. (ibidem, p. 20)67 

 

No exercício da descrição densa da cultura, a coerência não é o principal 

parâmetro de validade de uma descrição cultural e muito menos um de seus objetivos. 

Obviamente, os sistemas culturais possuem uma coerência mínima, do contrário não se 

configurariam nem mesmo como sistemas. Entretanto, é uma ilusão pensarmos a ciência 
                                                
65 Geertz criou o conceito "dense interpretation" inspirado no conceito de Riley. "thick interpretation", que pode ser localizado nos 
seus artigos "Thinking and Refleting" e "The thinking of thoughts", presentes na obra Collected Papers (1971).  
66 "A cultura de um povo é um conjunto de textos, eles próprios conjuntos, que o antropólogo esforça-se para ler por sob os ombros 
daqueles a quem ela propriamente pertence". (tradução nossa) 
67 "A análise da cultura está (ou deveria estar) se perguntando sobre significados, avaliando esses questionamentos e rascunhando 
conclusões provisórias a partir das melhores conjecturas, não descobrindo o Continente de Sentidos e mapeando sua paisagem 
incorpórea." (tradução nossa) 
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como um conhecimento totalmente coerente. Descrições "impecavelmente redondas" são, 

na opinião de Geertz, as principais responsáveis pelo descrédito que as análises culturais 

por vezes enfrentam. Dar prioridade à coerência é sacrificar em boa parte as contradições 

naturais e por fim condenar o próprio estudo a respeito de uma cultura ao fracasso.  

Em nossa pesquisa, fazemos uso de descrições acerca da cultura contemporânea 

global reunidas sob os conceitos de sociedade de consumidores (BAUMAN, 2007), a 

cultura-mundo (LIPOVETSKY; SERROY, 2011) e a do simulacro (BAUDRILLARD, 

1991). Essas descrições podem soar como interpretações "impecavelmente redondas" 

desse contexto, entretanto, lembramos que esses conceitos são considerados por seus 

próprios criadores como tipos ideais e, portanto, não podem ser entendidos como um 

diagnóstico generalizado para todas as culturas do globo à época, também fazendo parte 

de sua natureza as contradições, tal como o individualismo e a tribalização, entre outras 

esclarecidas nas obras dos autores. 

Retomando Geertz e seu método interpretativo, ele o compara com o da crítica 

literária. Em ambos é requerido não somente uma leitura factual, ou seja, saber quais são 

os personagens, seus nomes, o que fazem, a narrativa por onde desenrola-se o conflito 

central e os rumos que ela toma, mas uma leitura mais densa. Ao crítico literário cabe ir 

além da leitura simples e frugal das primeiras impressões, dele demanda-se que enxergue 

profundamente as estruturas da obra, os padrões arquetípicos das personagens, a maneira 

como se desenrola a narrativa, entre outros aspectos não percebido ao olhar do leitor 

comum. Um ensaio etnográfico no viés interpretativo simbólico e uma crítica literária de 

qualidade são frutos da interpretação densa de seus objetos de estudo e não devem ser 

confundidos com as considerações de seus autores, no caso da cultura, de seus nativos. 

Por essa razão, Geertz nomeia as interpretações da cultura de segunda e terceira ordem68.  

Além, essas interpretações não podem ser confundidos com o objeto de estudo, 

por isso dizer que o exercício da crítica literária e da antropologia não esgotam o objeto 

após seu término. Pelo contrário, abrem mais possibilidades de entendimento desse que 

devem ser continuamente revisadas. Há uma problemática com o estudo da cultura, 

entretanto, que a difere da crítica literária: a fronteira entre o objeto e o produto final de 

seu estudo tende a borrar-se. Isso porque a análise da cultura penetra no corpo do objeto e 
                                                
68 Interpretações de primeira ordem se dão quando os que são estudados interpretam a si mesmos. No caso da antropologia, isso seria 
possível somente se um nativo se interpreta-se. 
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nesse processo é natural que as culturas se modifiquem. No entanto, não é possível 

mensurar em que medida essa modificação se dá, se em virtude do contato com o 

antropólogo e/ou por seus mecanismos de transformação internos próprios. 

Nesse sentido, Geertz alerta para algo que antropólogos e estudiosos da cultura 

muitas vezes não estão cientes: ainda que a cultura possa ser localizada nos monumentos 

e nos tratados comerciais, a antropologia existe nos livros, nos museus e nos filmes. A 

linha que separa o modo de representação e a substância em si é tão tênue que não pode 

ser desenhada. Aqui, novamente, a antropologia encontra-se de mãos dadas com a crítica 

literária: tratam-se de ficções, não no sentido de irrealidades ou falsidade, mas no sentido 

original de fictio, de algo moldado, construído, tal como os conceitos adotados por essa 

pesquisa. Para Geertz, construir descrições orientadas por um nativo da cultura bebere, 

por exemplo, é um ato de imaginação pouco diferente de descrever o envolvimento de 

um médico francês com uma mulher adúltera e seu amante incompetente no século XIX. 

A diferença é que no caso da antropologia as descrições são tidas como fatos verdadeiros, 

enquanto na literatura geralmente não o são.  

Dizer que o exercício de interpretação da cultura é uma construção pode soar 

negativamente e ameaçar em certa medida a sua legitimidade científica enquanto método, 

mas essa afirmação não deve ser encarada dessa forma. É na construção interpretativa 

que reside a maior virtude e também o maior desafio do antropólogo e dos pesquisadores 

sociais que se debruçam sob esse tema. O critério deve ser a busca por uma interpretação 

densa, que faça a distinção entre, por exemplo, piscadelas como ato biológico, como um 

código para confirmação de algo e como um ato jocoso69. A luta maior dos pesquisadores 

que têm a cultura como objeto é contra o poder da sua própria imaginação e não contra 

um corpo de ideias, hábitos e símbolos da realidade ainda não interpretados.  

A dificuldade de verificação das interpretações, no entanto, não deve servir de 

desculpa para a perniciosidade metodológica que levaria ao descrédito desse trabalho 

perante a ciência. Ceder à subjetividade, ao sentimentalismo e toda sorte de relativismos 

seria o mesmo que, conforme lembra Geertz (1973, p. 30) da fala de Solow mediante a 

impossibilidade de total assepsia em um ambiente, considerar válido fazer uma cirurgia 

em um esgoto. Há de se ter critérios metodológicos estabelecidos e um esforço contínuo 
                                                
69 Geertz desenvolve a explicação de o método de interpretação densa a partir do caso observado pelo filósofo Gilbert Ryle sobre os 
significados de uma piscada de olhos em uma dada ocasião analisada pelo antropólogo.  



 44 

por parte do pesquisador na sua atividade no sentido de retificar as suas percepções, 

especialmente as primeiras.  

De maneira sintética, a descrição etnográfica nesse viés pode ser resumida em 

três características fundamentais: ela é interpretativa; o que ela interpreta é o fluxo do 

discurso social; sua interpretação consiste na tentativa de resgatar o que foi dito da 

possibilidade de se perder ou extinguir e colocar em termos que torne possível a sua 

pesquisa. Geertz (1973, p. 21) ressalta que a interpretação da antropologia pode se dar 

tanto em larga escala, na observação de grandes civilizações e acontecimentos mundiais, 

quanto entre outros macroespaços, um esforço recomendado e desejável nesse viés 

interpretativo da cultura. Fatos pequenos relacionam-se com grandes temas e uma das 

habilidades da antropologia é justamente a capacidade de enxergar no estudo de micro e 

particular uma paisagem cultural maior.  

Geertz recomenda que isso seja feito com cautela, que essa identificação se dê 

somente a partir de uma interpretação densa e não de uma leitura superficial da realidade 

que leve a generalizações vazias e coloque em risco a reputação da próprio exercício de 

interpretação da cultura: "The aim is to draw conclusions from small, but very densely 

texture facts; to support broad assertations about the role of culture in the construction 

of colletive life by engaging the exactly with complex specifics (ibidem, p. 36)"70. Como 

exemplo de generalização primária, Geertz cita a questão de Jonesville ser uma miniatura 

dos Estados Unidos ou os Estados Unidos serem Jonnesville ampliada, apontando-a como 

exemplo de leitura rasa da cultura. Em um resumo sobre a problemática, ele aponta 

(ibidem, p. 23):  

 

The metodological problem which the microscopic nature of 
ethnography presents is both real and critical. But it is not to be 
resolved by regarding a remote locality as the world in a teacup or as 
the sociological equivalent of a cloud chamber. It is to be resolved - or, 
anyway, decently kept at bay - by realizing that social actions are 
comments on more than themselves; that where an interpretation comes 
from does not determine where it can be impelled to go.71 

                                                
70 "O objetivo é traçar conclusões a partir de fatos pequenos, porém densamente construídos; para dar apoio a asserções amplas a 
respeito do papel da cultura na construção da vida coletiva engajando as especificidades com exatidão e complexidade ...." 
71 "O problema metodológico que a natureza microscópica da etnografia apresenta é tanto real quanto crítico. Mas ele não será 
resolvido observando uma localidade remota como se fosse o mundo numa xícara de chá ou o equivalente sociológico de uma câmara 
de nuvens. Ele deverá ser solucionado - ou, de qualquer forma, decentemente mantido isolado - pela compreensão de que as ações 
sociais são mais do que a respeito delas mesmas; de que a origem uma interpretação não determina para onde será impelida a ir." 
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A compreensão de uma cultura como um todo é um ideal antropológico, dada a 

sua dimensão. Como ideal ele deve ser buscado tendo em mente que um entendimento 

absoluto e eterno não é possível, muito menos desejável. O antropólogo possui acesso a 

símbolos, discursos e fragmentos de uma cultura a partir de sua observação das práticas 

sociais e relatos de nativos dela. Sua totalidade, portanto, é uma construção imaginada, 

conforme dito anteriormente. Quanto mais uma cultura é interpretada, mais aparecem 

dúvidas sobre ela e é esse o desafio do fazer antropológico. O sinal de seu progresso não 

é o consenso e sim o refinamento do debate. Enxergar as linhas ligando acontecimentos 

particulares e maiores e comportamentos de um habitante a discursos de uma região, por 

exemplo, é visualizar a própria teia da cultura, constituída pelos fios de significação 

arranjados em símbolos. Para tanto, é demandado do pesquisador social que olhe atenta e 

profundamente, que adentre na mata selvagem buscando os fios enrolados e suspensos 

nos galhos das árvores construindo na mente a imagem da grande teia. Ela é impossível 

de ser capturada de uma vez, mas pode ser, através de seus pedaços, imaginada. 

Nessa pesquisa, fundamentamo-nos nas interpretações de uma cultura que se crê 

global e contemporânea, compreendida a partir de considerações de pesquisadores da 

sociologia e filosofia: Bauman, Baudrillard, Maffesoli, Lasch, Lyotard e Lipovetsky. A 

condensação dos apontamentos converge a um panorama sociocultural que identificamos 

ser presente na atualidade, resumido por Lipovetsky e Serroy72 sob o conceito de cultura-

mundo, uma cultura consumista de alcance global, assim definida pelos autores: 

 
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. (LIPOVETSKY;SERROY, 2011, p. 9) 

 

Essa cultura insere-se no contexto nomeado pelas duas principais referências 

dessa pesquisa, Bauman e Lipovetsky, como Modernidade Líquida e Hipermodernidade, 

respectivamente. Em sua teoria, Geertz foca-se na leitura de culturas particulares, como é 

próprio do método antropológico, sem, entretanto, fazer ressalvas a uma leitura macro. 

Pelo contrário, ele julga isso não somente possível como um dos ideais da antropologia 

                                                
72 LIPOVETSKY, Gilles; SERROY, Jean. A Cultura-mundo: resposta a uma sociedade desorientada; tradução de Maria Lúcia 
Machado. São Paulo: Companhia das Letras, 2011   
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simbólica interpretativa. Caso empreendesse uma leitura densa e identificasse um padrão 

cultural maior, isso é, vigente no globo, Geertz poderia afirmar, hipoteticamente e de 

acordo com suas leituras de culturas localizadas, que essa cultura seria sinônimo de uma 

rede semântica construída em uma determinada época cujas características comuns 

enquadraram-na sob um mesmo mapa simbólico, ou seja, uma mesma cultura. Tal 

posição é adotada por essa pesquisa, que, sob outras áreas das ciências sociais, identifica 

esse padrão a partir do tensionamento das leituras dos autores selecionados.  

Os autores da sociologia e filosofia adotados concordam a respeito da existência 

de uma rede discursiva macro que influencia a configuração de outras mais localizadas 

ou reduzidas, que não necessariamente deixam de existir na vigência dessa cultura maior 

e sim modificaram-se nessa relação. Essa cultura maior também é, em contrapartida, 

alimentada pelas contribuições das culturas de alcance reduzido, num processo de 

comunicação contínuo e complexo sobre o qual a cultura maior, entretanto, tem primazia 

(LIPOVETSKY; SERROY, 2011). Conforme apontam Lipovetsky e Serroy (2011), as 

formulações a respeito de uma cultura-mundo, universal, remontam da Antiguidade. No 

campo dos discursos, os gregos consideravam o destino ideal da cultura a universalização 

do ser humano. A religião católica, por sua vez, pregava nos mosteiros cerrados da Idade 

Média a evangelização que uniria pela mesma fé e o mesmo discurso povos em diferentes 

partes do, então considerado plano mundo.  

Tanto a filosofia grega quanto a fé da Igreja se dispersaram séculos afora junto 

de sua cultura. A grega espalhou-se para o Império romano e esse, por sua vez, dispersou-

a na quase totalidade da Europa. A fé cristã veio a habitar as Américas e parte da Ásia, 

África e Oceania pelos colonizadores europeus na Modernidade através das grandes 

navegações, precursoras do fenômeno da globalização. No contexto das grandes 

navegações ocorreu a invenção da imprensa, que aprofundou ainda mais os processos de 

comunicação entre as culturas e ocasionou sua união simbólica.  

A partir de então, o mundo viveu um gradual e contínuo processo de trocas tanto 

econômicas quanto significativamente culturais entre ocidente e oriente, configurando-se 

no século XX, mais precisamente em suas últimas décadas, a ideia manifesta de uma 

aldeia global (conceito de McLuhan). Mais do que um contexto de dispersão de e adesão 

a comportamentos ou hábitos, a globalização é entendida por esses autores como um 



 47 

fenômeno pautado no compartilhamento de discursos e na reunião simbólica entre povos 

e suas culturas, o que, em Geertz, equivaleria a dizer do compartilhamento da cultura. 

O conceito de cultura no campo da sociologia, área de pesquisa da maior parte 

desses autores, difere, em certa medida, da antropologia ao enfatizar o caráter descritivo 

comportamental das culturas como parâmetro de sua definição. No entender dessa 

pesquisa, essa diferença, desde que feitas as devidas ressalvas conceituais, é salutar. A 

combinação da teorização de Geertz com as interpretações feitas por esses pensadores 

sobre o panorama cultural na contemporaneidade fornece um mosaico mais completo do 

contexto em que inscreve-se o fenômeno analisado por essa pesquisa, os processos de 

formação de identidades e subjetividades, ao combinar elementos discursivos, simbólicos 

e comportamentais identificados nas marcas emocionais, na cultura e na sociedade 

contemporânea e ajudar na percepção de sua influência na formação identitária.  

 Por essas razões, combinar as descrições discursivas e comportamentais dos 

campos da sociologia e filosofia nesses autores com a concepção de Geertz parece-nos 

pertinente, ressaltando-se a diferença entre os conceitos de cultura e a primazia aqui dada 

ao conceito em Geertz (1973). Na prática, adotamos referências sociológicas-filosóficas 

para descrever a sociedade contemporânea e sua cultura, referindo-nos a essas descrições 

sob os conceitos de comportamentos e discursos da rede semântica ou cultura da pós-

modernidade. Dessa forma, a pesquisa mantém sua filiação conceitual a Geertz 

aplicando-a a um panorama maior a partir de autores de outras áreas que descrevem e 

interpretam essa cultura macro globalizada sob o prisma de sua manifestação 

comportamental. Para que não reste dúvidas, não é o caso de se tomar as descrições feitas 

por esses autores como sinônimo de cultura em Geertz (1973), mas sim de 

comportamentos derivados, à luz da teoria geertziana, de uma rede semântica ou cultura. 

 

 

2.2 - O Imaginário e suas tecnologias: a atmosfera que envolve a cultura  

Avançamos na discussão para tentar enxergar um elemento intrínseco à cultura, 

aqui identificado como o imaginário. Em linhas gerais, para essa pesquisa, o imaginário é 

sinônimo da construção simbólica imagética e discursiva da cultura. Nasce da capacidade 

humana de criação mental e associação de signos a discursos, estados emocionais e 
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comportamentos (DURAND, 1997) e estabelece-se socialmente pelo consenso de uma 

rede discursiva coesa, a cultura, conforme argumentamos mais à frente nesse subcapítulo.  

Filiamo-nos à posição de Geertz e outros pesquisadores do simbólico, como 

Maffesoli, de que os símbolos são intrínsecos à natureza humana, sendo uma de suas 

particularidades a capacidade de criação e simbolização de sentidos. Conforme resume 

Cassirer em um termo que tornou-se célebre, o homem é um "animal simbólico" que 

relaciona-se com o mundo e consigo mesmo através de símbolos que significam o todo 

misterioso e inacessível. Para os autores que versam sobre o simbólico adotados aqui, os 

significados não estão contidos nas "coisas-em-si" e sim nas mentes dos indivíduos que 

partilham de um mesmo arcabouço semântico ou mesma cultura. 

Essa afirmativa, no entanto, não implica na redução da compreensão do conceito 

de simbólico para o campo social e cultural. Os símbolos podem assumir, e assumem, 

significados particulares para cada indivíduo de acordo com sua experiência no mundo. 

Entretanto, como observa Maffesoli, é mais comum verificar o que se partilha do que o 

que se cria individualmente. Mesmo na ocorrência deste, a cultura como rede de símbolos 

compartilhados no entender de Geertz, faz pesar a sua influência sobre a construção e a 

validação dos significados individuais do imaginário.  

Retomando o imaginário, o que ele seria? Qual seria a sua natureza própria? Em 

uma busca etimológica, encontramos a raiz da palavra no latim maginari, que significa 

"formar uma imagem mental de algo". A palavra imagem vem de imago, “imagem, 

representação”, e possui a mesma raiz de imitari: “copiar, fazer semelhante”. Não por 

acaso, o termo imaginário é considerado pelos filósofos gregos, em especial Platão, 

sinônimo de ilusão, assim como a imagem, e como tal desviava o homem do caminho da 

verdade. Os iluministas, bebendo da fonte grega, nutrem semelhante (des)consideração 

pelo imaginário e, por essa razão, seu estudo foi esquecido por muito tempo, até ser 

retomado no século XVIII pelos românticos para enfim, no século XIX através dos três 

fundadores da sociologia, conquistar espaço nas ciências sociais.  

Sob a influência de Marx, Weber e Durkheim se constrói o campo clássico dos 

estudos sobre imaginário. Esses sociólogos resgatam o mundo das imagens do exílio a 

que a racionalidade ocidental por séculos o confinou e dois deles influenciam de maneira 

profunda as concepções de Geertz e Maffesoli: Weber e Durkheim. Englobando a 
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ideologia nos imaginário sociais73, Weber aponta as origens do fenômeno desde a gênese 

humana, afirmando ser o simbólico elemento primal da sociedade, pois nele nascem os 

sentidos que os atores sociais atribuem para as suas ações na dinâmica social (ANSART, 

apud BACKSO, 1985, p. 11). Durkheim, seguindo Mauss, investiga os pressupostos 

sociais e psicológicos que fazem os indivíduos, tão presos às suas vontades egóicas, se 

subordinarem à vontade maior da comunidade. Segundo ele, para que uma sociedade 

exista e se mantenha, é preciso um mínimo de coesão entre os sujeitos e, para tanto, é 

necessário que eles acreditem na superioridade do fato social74 sobre o fato individual.  

Reconhecer essa superioridade, porém, não é o bastante. É preciso, além, que 

haja coesão a nível de consciência, "isto é, um fundo de crenças comuns que exprima o 

sentimento da existência da coletividade." (BACKSO, 1985, p. 306). Essas crenças em 

comum são representadas através de símbolos, signos concebidos posteriormente como 

realidades que tornam possível a comunicação, que haja interação simbólica entre eles. 

nos termos de Braga (2010), e que compartilhem algo em comum. Durkheim identifica 

esse algo como sendo o imaginário, referente ao papel do simbólico em Geertz.  

Percebemos a influência desse pensamento em Geertz e Maffesoli pois ambos 

colocam o simbólico no centro de seus conceitos de cultura e de homem, atribuindo ao 

mesmo o poder de ser um elemento de aglutinação social. Nessa posição teórica, como 

construção coletiva, o imaginário ou simbólico é algo compartilhado, retira o individuo 

da sua solidão para inseri-lo em uma "atmosfera de partilha", nos termos de Silva, que 

torna-se parte da própria trama cultural que cimenta os indivíduos sob uma atmosfera 

coesa. Essas concepções de imaginário e símbolo, que remontam a esses dois primeiros 

sociólogos, podem ser resumidas, para Backzo (1985, p. 307) da seguinte forma: 

 
O social produz-se através de uma rede de sentidos, de marcos de 
referência simbólicos por meio dos quais os homens comunicam, se 
dotam de uma identidade coletiva e designam as suas relações com as 
instituições políticas, etc. A vida social é produtora de valores e normas 
e, ao mesmo tempo, de sistemas de representações que as fixam e 
traduzem. [...] Por outras palavras, as relações sociais nunca se reduzem 
aos seus componentes físicos e materiais. 

 

                                                
73 Maffesoli (2001) aparta a ideologia do conceito de imaginário, conforme veremos no subcapítulo 3.2, diferente de Backso (1985). 
74 Nos termos de Durkheim, fato social é " [..] toda a maneira de fazer, fixada ou não, suscetível de exercer sobre o indivíduo uma 
coação exterior.” (DURKHEIM, 2007, p. 17). Maffesoli retoma esse sociólogo ao afirmar que o imaginário pós-moderno acontece no 
fenômeno da tribalização, que corresponde a um senso de coletividade e reunião pelos gostos e hábitos. 
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O conceito de imaginário como aquilo que transborda os "componentes físicos e 

materiais", segundo Backso (idem), foi explorado posteriormente por outras áreas do 

conhecimento social que não limitaram-se a expandir a linha de investigação do primeiro 

trio de sociólogos, inaugurando novas searas de pesquisa, tal como a análise do fenômeno 

na psiquê, com a psicanálise. Pesquisas visando a conceituação e investigação do termo 

nas tramas social, cultural e psíquica aumentaram após as contribuições iniciais e hoje o 

imaginário é um termo popular nas pesquisas em Comunicação no Brasil. O que une as 

divergentes abordagens - como essa pesquisa - é o desejo de validar esse conceito como 

objeto científico. Algumas áreas da ciência resistem a ele motivadas, provavelmente, pela 

ainda persistente concepção grega do conceito, sinônimo de ilusão ou imaginação. 

Como sociólogo do cotidiano que autoproclama-se, Maffesoli foca-se no uso do 

imaginário como ferramenta para compreender a sociedade em sua esfera mais imediata e 

palpável, das vivências e relações travadas entre indivíduos e grupos. Concordamos com 

Maffesoli e seus mentores: o imaginário é uma realidade sensível ao olhar do pesquisador 

social, que circula na cultura sendo ressignificado e produzindo efeitos não somente na 

psiquê, conforme preconizam os teóricos da psicanálise, mas também afetando discursos 

e fenômenos sociais, como os processos de constituição identitária. A hipótese central 

desse estudo, à qual direcionamos esforços de verificação, é que as marcas emocionais, 

em sua comunicação massiva, absorvem, ressignificam e dispersam imaginários da 

cultura pós-moderna. Tornam-se, assim, as mais importantes tecnologias do imaginário 

(SILVA, 2006) contemporâneo, produzindo as principais referências identitárias nesse 

contexto. Conforme argumentamos adiante, o imaginário, por meio de suas tecnologias, 

influi na formação das identidades e subjetividades dos indivíduos, em especial no 

contexto de cultura pós-moderna descrito pelos autores adotados por essa pesquisa. 

A seguir, condensamos os conceitos de imaginário e tecnologias do imaginário 

em Maffesoli (2001) e Silva (2006), com as contribuições de Durand75 e Foucault76, 

inscritas nos próprios textos e analisadas quando oportuno. Ao longo dessa exposição 

teórica, relacionamos as teorias e conceitos apresentados com a problemática dessa 

                                                
75 DURAND, Gilbert. A imaginação simbólica. Tradução de Liliane Fitipaldi. São Paulo: Cultrix / Edusp, 1988;  ___. As estruturas 
antropológicas do imaginário: introdução à arquetipologia geral. Trad. Hélder Godinho. São Paulo: Martins Fontes, 1997; ___. O 
imaginário. Trad. Renée Eve Levié. Rio de Janeiro: Difel, 2004 
76 FOUCAULT, Michel. A ordem do discurso. Tradução de Laura Fraga de Almeida Sampaio. São Paulo: edições Loyola, 1996 
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pesquisa, a comunicação das marcas emocionais e as identidades e subjetividades dos 

indivíduos inseridos no contexto cultural da pós-modernidade. considerado pela pesquisa. 

O conceito de cultura em Geertz, exposto anteriormente, também é contemplado e 

analisado em sua relação com a teoria de imaginário apresentada por Maffesoli. 

O conceito do imaginário em Maffesoli vem do pensamento do antropólogo e 

filósofo Durand (1921 - 2012), considerado pelo próprio seu pai intelectual. Maffesoli, à 

diferença de Durand, Bachelard (1884-1962), Lacan (1901-1981) e outras referências da 

pesquisa do imaginário, não sistematizou seu conceito sob bases conceituais próprias, 

fundamentando-se principalmente nas definições de Durand. Discípulo de Bachelard, 

Durand contribuiu para "amplificar as aquisições bachelardianas, situando-se no nível de 

uma antropologia geral e sistematizou uma verdadeira ciência do imaginário”, nas 

palavras de Wunenburger (2007, p.19). Como membro da Escola de Eranos, centro 

interdisciplinar de estudos fundado por Jung (1875-1961), ele foi também profundamente 

influenciado pelas percepções desse psicanalista a respeito dos arquétipos e símbolos.  

A partir dessas contribuições, Durand elabora sua hermenêutica simbólica, 

condensada nas obras As estruturas antropológicas do imaginário (1997) e A imaginação 

simbólica (1988), que são a principal fonte bibliográfica para a compreensão de seu 

conceito nesse capítulo. Durand apresenta sua ampla teoria sobre o imaginário criando 

novos conceitos acessórios ao tema, como "trajeto antropológico" e "bacia semântica", os 

quais são adotados por Maffesoli e Silva.  

Em um conceito enxuto de imaginário, Durand define-o como “[...] conjunto das 

imagens e das relações de imagens que constitui o capital pensado do homo sapiens [...]”. 

Por imagens, esse antropólogo não refere-se àquelas meramente pictóricas e sim às 

arquetípicas, entendimento que herdou de seus mestres, Bachelard e Jung. É importante 

ressaltar que mesmo que o imaginário seja de caráter arquetípico e, portanto, onírico em 

Durand, o pensamento lógico e a imagem em sua teorização não estão separados.  

Retomando à imagem para Durand, ela carrega um sentido diretamente ligado à 

criação imaginária, ou seja, a um símbolo. Daí o seu poder, pois “[...] o imaginário não só 

se manifestou como atividade que transforma o mundo - imaginação criadora -, mas, 

sobretudo como transformação eufêmica do mundo, como intellectus sanctus, como 

ordenança do ser às ordens do melhor.” (DURAND, 1997. p. 432).  Aqui, Durand está 
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em concordância com Geertz ao considerar os símbolos não apenas como fabricações das 

mentes criativas humanas, mas representações agrupadas de sentido que dão ordem e 

significado à existência individual e social. 

Extrapolando-se essa concepção a partir de seus efeitos, Maffesoli concebe o 

imaginário como uma atmosfera, aura, o zeitgeist (espírito do tempo) de uma civilização. 

Essa aura remete ao conceito homônimo dado por Benjamin (apud SILVA, 2006, p. 12): 

"É uma figura singular, composta de elementos espaciais e temporais: a aparição única de 

uma coisa distante, por mais perto que ela esteja.". Benjamin, em concordância com o 

pensamento crítico, aponta o enfraquecimento contínuo da experiência de vida e a perda 

da aura das obras artísticas na modernidade devido à sua reprodução em série, que retira 

da obra o seu contexto e, portanto, o seu significado original, ao que o mesmo refere-se 

como sendo a aura. Maffesoli não aborda essa perda, limitando-se apenas ao significado 

imediato do termo e relacionando-o com aquilo que ele crê ser a natureza do imaginário:  

 
Não vemos a aura, mas podemos senti-la. O imaginário, para mim, é 
essa aura, é da ordem dessa aura: uma atmosfera. Algo que envolve e 
ultrapassa a obra. [..] uma força social de ordem espiritual, uma 
construção mental, que se mantém ambígua, perceptível, mas não 
quantificável. (MAFFESOLI, 2001, p.75)  

 

Por obra, Maffesoli não se refere àquele objeto de estudo de Benjamin, quadros, 

músicas e outras produções culturais, mas à própria vida enquanto projeto inacabado que 

demanda concretização. Inspirado nessa concepção, Silva acrescenta outra conceituação 

ao imaginário enquanto aura: “[..] uma rede etérea e movediça de valores e sensações 

partilhadas concreta ou virtualmente.” (SILVA, 2006, p. 9). E de onde essa imaginação 

vem e como ela se forma e ganha sentido? Qual lógica ou estrutura está por trás dela? Em 

outras palavras, como o imaginário estrutura-se? Maffesoli (2001, p. 80) não desenvolve 

uma teoria, respondendo através de Durand quando questionado por Silva: 

 
O imaginário, caso se queira de fato uma definição, presente em As 
Estruturas antropológicas do imaginário, de Gilbert Durand, é a relação 
entre as intimações objetivas e a subjetividade. As intimações objetivas 
são os limites que as sociedades impõem a cada ser. Relação, portanto, 
entre as coerções sociais e a subjetividade. 
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Partamos à compreensão dessa afirmativa que sintetiza o conceito de Durand. 

Como discípulo de Bachelard e leitor de Jung, Durand partilha da noção jungiana a 

respeito da origem e estruturação dos processos de imaginação simbólica77. A grosso 

modo, para o campo de saber psicanalítico, o imaginário constitui uma habilidade de 

sobrevivência da psique que responde às tensões e angústias existenciais, ou, em outras 

palavras, "uma atividade global do sujeito para organizar um mundo ajustado às suas 

necessidades e aos seus conflitos." (BACKSO, 1985, p. 308). A criação simbólica seria, 

dessa forma, a tentativa do homem de, em face à angustiante consciência da morte e das 

responsabilidades do devir, transcender sua finitude biológica através da ressignificação 

do mundo pelo ato da imaginação, que cria sentidos a essa experiência de acordo com as 

expectativas, vontades e limites externos, tais como a alteridade, a sociedade e a cultura.  

Concordando com Jung, Durand afirma que a função primordial do imaginário é 

reconfortar a experiência do viver, proporcionando ao homem um estado de equilíbrio 

biopsicosocial possível entre as limitações do meio e as necessidades subjetivas. Ele 

resume o processo de constituição do imaginário como a "incessante troca que existe ao 

nível do imaginário entre as pulsões78 subjetivas e assimiladoras e as intimações objetivas 

que emanam do meio cósmico e social" (DURAND, 1997, p. 41), definição à qual 

Maffesoli referia-se anteriormente. Essa troca se dá através de um trajeto permeado por 

um vai e vem em que símbolos, transitando entre as motivações subjetivas (os processos 

psíquicos) e as coerções do meio (normas da cultura, sociedade, indivíduos, entre outros 

fatores objetivos externos), ganham sentido. Dessa maneira, o imaginário é um processo 

que ocorre tanto a nível individual-psíquico quanto social, o que, em outras palavras, 

significa dizer que “Todo indivíduo submete-se a um imaginário preexistente. Todo 

sujeito é um inseminador de imaginários." (SILVA, 2006, p. 9).  

A completude entre social e individual aqui assemelha-se à consideração feita 

por Geertz (1973, p. 12-13) a respeito da indissociação de ambas as esferas (individual-

social) na construção da cultura, pois, segundo o autor, a cultura não é um processo que 

se encerra nas mentes dos indivíduos tal como preconizam os cognitivistas, muito menos 

exclui ou sobrevive sem essas, tal como uma instituição social maior. Os indivíduos, o 
                                                
77 Ao longo de obra de Durand, os termos  "imaginação" e "simbolização" aparecem em uma semântica próxima. O autor, ao se referir 
ao processo do imaginário, utiliza-se frequentemente do termo "imaginação simbólica".  
78 Durand utiliza-se do conceito freudiano de pulsões para explicar a sua teoria do trajeto antropológico, influenciada pela obra "O ar e 
os sonhos" de Bachelard e pelas reflexões de Bastide sobre as relações da sociologia e da psicanálise. 
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agrupamento desses em sociedade e a rede semântica coletiva, a cultura, estão em uma 

contínua troca simbólica ou comunicação, no sentido de Braga (2010), pertencendo a um 

todo indissolúvel que implica-se mutuamente, segundo Geertz (ibidem). 

Distinguindo a interação simbólica ou comunicação entre esses polos, o social e 

o individual, Maffesoli (2001, p. 13) afirma que o processo de construção do imaginário 

individual se dá pela identificação (reconhecimento de si no outro), apropriação (desejo 

de ter o outro em si) e distorção (reelaboração do outro para si)79 dos imaginários, 

enquanto o imaginário social instala-se por contágio: aceitação do modelo do outro 

(lógica tribal), disseminação (igualdade na diferença) e imitação (distinção do todo por 

difusão de uma parte) do imaginário. A respeito desses processos, Silva (2006, p. 9), 

compara o imaginário a uma língua na qual "o indivíduo entra nela pela compreensão e 

aceitação das suas regras; participa dela pelos atos de fala imaginal (vivências) e altera-se 

por ser também um agente imaginal (ator social) em situação".  

Assim, o imaginário para Maffesoli e Silva seria um patrimônio individual e 

grupal apropriado à cultura (e formador dela)80 e sua formação se daria por meio de 

diversos choques de percepção no processo de interação simbólica ou comunicação entre 

indivíduos e grupos sociais (ibidem, p. 57-58). Nesses choques, acontece o que Silva trata 

por "estranhamento" e "entranhamento" do imaginário nos indivíduos, na sociedade e na 

cultura. A indústria cultural, que produz habilmente identificação e assimilação, é 

exemplo de entranhamento, evitando estranhamento. Já a arte81 opera pela dinâmica do 

sensibilizar e estranhar para depois entranhar imaginários no âmbito individual e coletivo. 

Maffesoli, contrariando em certa medida seu mestre Durand, confere maior 

importância ao processo de construção coletiva do imaginário do que ao individual. Isso 

porque, como seguidor de Durkheim, Maffesoli considera o papel do sujeito na estrutura 

social limitado diante do fato social82. Assim, por mais que o imaginário "entranhe-se" no 

nível individual e repercuta em cada ser de maneira particular devido a sua subjetividade, 

a criação e validação do simbólico ocorre em sociedade, na cultura: 

                                                
79 Esse processo é retomado e desenvolvido no capítulo em que abordamos a relação entre o imaginário social e a construção das 
identidades e subjetividades. 
80 A relação entre cultura em Geertz e imaginário para Maffesoli é elucidada mais adiante nesse subcapítulo. 
81 O conceito de arte adotado por Silva aqui possui conotação semelhante à referida por Ranciére (2005). 
82 Nos termos de Durkheim, fato social é " [..] toda a maneira de fazer, fixada ou não, suscetível de exercer sobre o indivíduo uma 
coação exterior.” (DURKHEIM, 2007, p. 17). Maffesoli retoma esse sociólogo ao afirmar que o imaginário pós-moderno acontece no 
fenômeno da tribalização, que corresponde a um senso de coletividade e reunião pelos gostos e hábitos. 
 



 55 

Cada sujeito está apto a ler o imaginário com certa autonomia. Porém, 
quando se examina o problema com atenção, repito, vê-se que o 
imaginário de um indivíduo é muito pouco individual, mas sobretudo 
grupal, comunitário, tribal, partilhado. Na maior parte do tempo, o 
imaginário dito individual reflete, no plano sexual, musical, esportivo, o 
imaginário de um grupo. O imaginário é determinado pela ideia de fazer 
parte de algo, partilha-se uma filosofia de vida, uma linguagem, uma 
atmosfera, uma ideia de mundo, uma visão das coisas, na encruzilhada 
do racional e do não racional (MAFFESOLI, 2001, p. 80).  

 

Notamos a importância da comunicação como interação e troca simbólica para o 

processo de construção do imaginário: ele não ocorre fora dela. A partir desse conceito, 

estudar a manifestação do imaginário, como parte dessa pesquisa se propõe, é fazer uma 

pesquisa em Comunicação em Braga. Outro ponto que podemos deduzir a partir dessas 

considerações é que os imaginários do consumo, nos quais as marcas emocionais 

inserem-se, são validados e existem a partir da sociedade e da cultura. Trazendo a posição 

de Maffesoli para o centro da pesquisa, isso significa dizer que ainda que a experiência 

do consumidor com as marcas emocionais se dê no âmbito individual e haja uma sorte de 

trocas e reapropriações de sentidos e imaginários em suas subjetividades e identidades, o 

significado dado pela cultura e sociedade ao imaginário das marcas é mais forte e, 

portanto, relevante de ser estudado do que o individual nessa abordagem.  

Essa posição vai de encontro à de Campbell, Douglas e Isherwood, McCracken e 

demais autores referências dessa pesquisa, para os quais a experiência e o comportamento 

do consumidor diante dos bens de consumo correspondem mais às regras sociais, como a 

teia de significados construídos socialmente - aqui a cultura e seu imaginário social -, do 

que a padrões individuais ou subjetivos. Como bem resume Barbosa em sua obra com 

Campbell (2006, p. 108): "Todo e qualquer ato de consumo é essencialmente cultural.". 

Isso não implica que os processos individuais no consumo são desprezíveis, 

como demonstram as profícuas pesquisas da Psicologia do Consumo. Interpretações e 

apropriações individuais desviantes do imaginário social, conforme afirma Maffesoli, não 

somente acontecem como realimentam a cultura e o seu imaginário intermitentemente. 

Para esses autores e essa pesquisa, porém, não são essas impressões singulares que 

governam os imaginários e sim a manifestação da coletividade, a cultura (GEERTZ, 

1973), que não é a reunião das percepções de vários sujeitos autônomos e sim o produto 

da troca simbólica ou comunicação (BRAGA, 2010) entre os mesmos.  
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O mesmo pode ser dito sobre os imaginários do consumo. Partindo do conceito e 

abordagem maffesoliana de imaginário, o estudo desses, mais especificamente do 

consumo, realiza-se através dessa pesquisa no âmbito da sociedade e cultura nas quais 

inserem-se os bens de consumo e não investigando-se consciências individuais. Isso 

valida nossas escolhas metodológicas ao se inferir sobre o significado dos imaginários do 

consumo pós-moderno, mais propriamente o das marcas emocionais, a partir da 

interpretação da cultura e dos imaginários que nela habitam e não dos atos e significados 

individuais de seu consumo, metodologia própria dos estudos que versam sobre processos 

psicológicos nesse âmbito.  

Retomando o conceito de imaginário, a definição de Maffesoli é ilustrativa a 

respeito dos efeitos de ambiência83 do imaginário na cultura, mas sua maior virtude talvez 

seja também sua maior fraqueza: ela carece de precisão terminológica, o que dificulta a 

localização desse elemento na trama social, nos objetos (como as marcas emocionais) e, 

consequentemente, seu estudo. Em Durand, encontramos uma caracterização maior da 

natureza do imaginário, suas origens, processos de formação e até uma categorização em 

tipos ou regimes fundamentais de imagens. Utilizamos os quatro elementos essenciais 

formadores do imaginário segundo esse autor como ferramenta para identificar a 

ocorrência e importância dos imaginários na manifestação das marcas emocionais. Esses 

elementos são: schéme, arquétipo, símbolos e mitos, todos formadores daquilo que Jung 

denomina inconsciente coletivo e Durand, a grosso modo, de imaginário84.  

A primeira categoria que Durand menciona, o schéme é a mais primordial. Ele 

seria anterior à imagem e formado pela faculdade humana de interpretar e, portanto, 

transcender gestos inconscientes sensório-motores, relacionando-os a estados, emoções e 

sentimentos. Como exemplo de schémes, Durand (1997) cita o da subida e o da divisão 

(visual ou manual), originados da verticalidade da postura humana. O gesto de engolir, 

por sua vez, deu origem aos schémes da descida (percurso interior dos alimentos no 

corpo) e do aconchego da amamentação, primeiro alimento do ser humano. Segundo esse 

antropólogo, o imaginário seria regido por três principais schémes: dominante postural, 

                                                
83 No sentido de Gumbrecht (2003). 
84 Os conceitos de inconsciente coletivo (Jung) e imaginário (Durand) se encontram na premissa da sua origem e elementos centrais, 
mas divergem nas implicações desse fenômeno. Optamos por trazer apenas os pontos convergentes: para Jung, os elementos 
estruturantes do inconsciente coletivo são os arquétipos, mitos e símbolos. Os  arquétipos são a principal estruturação do inconsciente 
coletivo e correspondem às disposições hereditárias que orientam a nossa ação no mundo. Esses arquétipos se expressam nas imagens 
simbólicas coletivas e nos mitos, que organizam essas imagens universais (arquetípicas) em forma de narrativa (JUNG, 2002). 
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dominante digestivo e dominante sexual. Dentro dessas categorias, Durand localiza dois 

padrões ou regimes de imagens: heroicas ou esquizomórficas e místicas ou antifrásicas, 

que formam os regimes de imagens, denominados de diurno - RD, correspondente a 

estrutura heroica - e noturno - RN, à mística. Não nos aprofundamos a respeito desses 

tipos de schémes e regimes de imagens em virtude desse foco desviar-nos dos objetivos e 

abordagem dessa pesquisa, que não são a caracterização ou descrição dos imaginários 

mais comuns de marcas emocionais e sim a investigação teórica da possibilidade de sua 

ocorrência e a importância deles para a construção identitária dessas marcas.  

O schéme induz à formação de imagens arquetípicas. A noção de arquétipo em 

Durand é sinônimo de “imagem original” que, em Jung, evidencia-se como "trajeto 

antropológico": 

 
(...) A imagem primordial deve incontestavelmente estar em relação 
com certos processos perceptíveis da natureza que se reproduzem sem 
cessar e são sempre ativos, mas por outro lado é igualmente indubitável 
que ela diz respeito também a certas condições interiores da vida do 
espírito e da vida em geral. (JUNG apud DURAND, 1997, p. 60)  

 

A importância essencial dos arquétipos para Durand, que concorda com Jung no 

sentido de eles serem universais e coletivos, encontra-se na percepção de que a partir 

deles formam-se as primeiras imagens das estruturas simbólicas, sendo essa, portanto, a 

zona matricial das ideias85. Como exemplos de arquétipos temos a figura do chefe 

autoritário, que é uma representação do schéme da subida/alto; o da mãe amorosa, que 

corresponde ao schéme do aconchego, união e proteção, entre outros exemplos.  

O caminho de constituição do imaginário encontra símbolos que, para Durand, 

correspondem a signos que evocam sentidos ocultos ou impossíveis de serem percebidos 

pelo olhar não familiarizado, um sentido muito semelhante ao referido por Geertz sobre a 

interpretação desses na cultura. Conforme aponta Durand, em mais uma semelhança, os 

símbolos são visíveis nos rituais religiosos, nas artes, nos mitos, na escrita, entre outras 

manifestações, sendo um material concreto que se apresenta ao pesquisador dos 

imaginários. Nesse sentido, Durand concorda com Geertz, que também identifica no 

símbolo o papel de objeto referencial por excelência na interpretação das culturas.  

                                                
85 Durand justifica essa afirmativa citando Jung: “[...] as imagens que servem de base a teorias científicas mantêm-se nos mesmos 
limites [...] que as que inspiram contos e lendas.” (ibidem, p. 61). 
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Na teoria durandiana, os símbolos reúnem-se em constelações conceituais pois 

"são desenvolvidos a partir de um mesmo tema arquetipal", ou, em outras palavras, " [...] 

são variações sobre um arquétipo." (ibidem, p. 43). Como exemplo de símbolo temos a 

virgem Maria, que representa o arquétipo da mãe na cultura cristã e corresponde aos 

schémes do aconchego, união e proteção. Em virtude dessa concepção interpretativa, 

muitos pesquisadores acusam Durand de ter reduzido o significado de símbolo ao do 

signo localizável e decifrável, perdendo a riqueza semântica do termo, crítica também 

feita a semiótica. Entretanto, conforme a leitura de Maffesoli assinala, o autor apenas 

localiza a sua ocorrência e os interpreta, assim como Geertz faz com os símbolos de uma 

cultura, não implicando com isso um esgotamento das leituras possíveis ao mesmo.  

Os schémes, representados por arquétipos e, esses, por símbolos, em um esforço 

racional, são compreendidos pela humanidade a partir da construção de narrativas que os 

colocam em um contexto dinâmico e maior: os mitos. Esses representam "um esboço de 

racionalidade, dado que utiliza o fio do discurso, no qual os símbolos se resolvem em 

palavras e os arquétipos em ideias.” (ibidem, p. 63).  A noção de mito durandiana é mais 

uma das influência das discussões de Jung, operadas sobretudo nos debates do Círculo de 

Eranos do qual Durand participava. O mito, nessa concepção, tem função pedagógica 

(ibidem, p. 13) na medida em que instrui a uma conduta diante dos schémes inerentes da 

vida (morte, vida, aconchego, cisão, entre outros), como fica claro no trecho: “[...] a 

principal função do mito consiste em revelar os modelos exemplares de todos os ritos e 

atividades humanas significativas: tanto a alimentação ou o casamento, quanto o trabalho, 

a educação, a arte ou a sabedoria.” (DURAND, 1998, p. 13) 

Em última instância, o mito, na teoria durandiana, funda-nos existencialmente 

através dos discursos em que vão ser investidas as crenças, sendo a base das grandes 

doutrinas e pensamentos filosóficos. A exemplo, temos o mito da Grande Mãe, que é a 

narrativa do arquétipo da mãe e que reúne os símbolos da maternidade e os discursos 

acerca dessa temática. Como pudemos notar até aqui, o imaginário, enquanto recorrência 

que pode ser apreendida  a partir do trajeto antropológico das imagens produzidas pelo 

homem em confronto com o seu meio e consigo próprio, é formado por um sistema de 

estruturas capazes de criar e designar representações imaginárias do mundo. Ele não se 

desenvolve em torno de imagens livres, arbitrárias, mas impõe-lhes uma lógica, uma 
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estrutura. O fato de o imaginário ser regido por regras não implica em sua previsibilidade 

e limitação por esgotamento: pelo contrário, uma de suas características fundamentais é a 

fluidez como matéria do sensível, ao que Maffesoli, em entrevista a Silva, reafirma: "O 

imaginário é uma sensibilidade, não uma instituição." (MAFFESOLI, 2001, p. 80).  

O imaginário é entendido por Maffesoli, assim, como uma não-instituição, uma 

aura que transpassa as instituições sociais e a cultura e é atravessado pelas mesmas, mas 

não confunde-se com elas. Nesse momento, faz-se oportuno esclarecer as diferenças entre 

cultura no entendimento de Geertz e imaginário em Maffesoli e Durand. Em Geertz, 

cultura não é símbolo, o que descarta uma primeira conclusão de que ela seria sinônimo 

de imaginário em Durand e, consequentemente, Maffesoli. Retomando uma definição de 

Geertz (1973, p. 5), a cultura é entendida como uma rede de sentidos corporificada em 

símbolos localizáveis e passíveis de descrição, o que permite o trabalho do antropólogo.   

Partindo da estruturação do imaginário feita por Durand, podemos dizer que o 

imaginário seria uma profusão de schémes, símbolos, arquétipos e mitos em constelações 

harmônicas de sentido. Algo semelhante pode ser dito em relação à noção de cultura em 

Geertz, que afirma ser essa, a grosso modo, uma rede discursiva manifesta em símbolos. 

Quando Durand afirma que imaginários determinam os trajetos antropológicos, ele diz, 

com outras palavras, o mesmo que Geertz a respeito do grau de determinação da cultura 

nos comportamentos humanos, pois nem o imaginário nem a cultura exercem um poder 

de imposição, eles não são regras rígidas que determinam os comportamentos humanos e 

sim disposições, instâncias simbólico-discursivas que, por essa natureza, exercem poder 

de influência sob comportamentos individuais e sociais. Essa influência, particularmente 

nas identidades e subjetividades, é premissa dessa pesquisa, focada no desenvolvimento. 

Atendidos esses possíveis impasses teóricos, resta-nos indagar se seria possível 

conciliar a cultura como rede semântica e o imaginário como aura, apreensão de 

Maffesoli. Conforme argumentamos anteriormente, como aura o imaginário envolveria 

todas as instituições sociais e a cultura (MAFFESOLI, 2001, p. 75). Diferenciando 

imaginário e cultura, Maffesoli aponta a natureza imponderável e etérea do primeiro e a 

materialidade da segunda, identificando-a em obras de arte, por exemplo, entendimento 

de cultura que à primeira vista conflita em certa medida com o de Geertz, merecendo uma 

análise mais cuidadosa. Quando Maffesoli designa o imaginário como aura ele não está 
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desconsiderando símbolos, arquétipos e outros elementos localizáveis do imaginário, uma 

vez que o mesmo é discípulo de Durand e recorre a ele na definição da natureza desse 

conceito quando indagado por Silva.  

Como sociólogo da razão sensível, Maffesoli interessa-se pela dimensão não-

quantificável e racional do pensamento e, nesse sentido, emprega a palavra aura para 

explicar o efeito dos imaginários sobre a sociedade e os indivíduos, tão somente. Mais do 

que uma profusão de imagens arquetípicas, como sistematizou Durand, o imaginário para 

esse sociólogo produz ambiência e é esse aspecto do fenômeno que interessa a essa 

pesquisa, mais especificamente nos imaginários das marcas emocionais da cultura pós-

moderna e sua influência nos processos de formação identitária. Na ocasião em que 

identifica cultura como materialidade, Maffesoli não limita-a a uma instância material, 

porém utiliza-se dessa inferência para efeitos de comparação com a imaterialidade que 

crê ser a natureza do imaginário. Nesse ponto, não há divergências com Geertz, pois o 

mesmo defende o caráter descritivo da cultura através de seus símbolos, que são tanto 

materiais quanto imateriais. Recorrendo ao próprio Maffesoli (2001, p. 76-77): 

 
A cultura, no sentido antropológico dessa palavra, contém uma parte de 
imaginário. Mas ela não se reduz ao imaginário. É mais ampla. [...] A 
cultura é um conjunto de elementos e de fenômenos passíveis de 
descrição. O imaginário tem, além disso, algo de imponderável. É o 
estado de espírito que caracteriza um povo. A cultura pode ser 
identificada de forma precisa, seja por meio das grandes obras da 
cultura, no sentido restrito do termo, teatro, literatura, música, ou, no 
sentido amplo, antropológico, os fatos da vida cotidiano, as formas de 
organização de uma sociedade, os costumes, as maneiras de vestir-se, 
de produzir, etc. O imaginário permanece uma dimensão ambiental, 
uma matriz, uma atmosfera, aquilo que Walter Benjamin chama de 
aura. O imaginário é uma força social de ordem espiritual, uma 
construção mental, que se mantém ambígua, perceptível, mas não 
quantificável. [..] o imaginário é, ao mesmo tempo, mais do que essa 
cultura: é a aura que a ultrapassa e alimenta. 

 

Em uma justaposição dessas teorias, podemos afirmar que a relação entre cultura 

e imaginário nessa pesquisa configura-se do seguinte modo: o imaginário são as imagens 

simbólicas que envolvem a cultura e essa uma rede discursiva tecida por muitos símbolos 

ou imaginários que ganham coesão de sentido, legitimidade e expressão em seu interior. 

O imaginário, de certo modo, antecede a cultura, pois a capacidade humana de simbolizar 
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veio antes da habilidade de criar cultura, que nasce com a reunião dos indivíduos em 

sociedades maiores e é reflexo do desenvolvimento da capacidade de simbolizar da qual 

nascem os discursos e, em Durand, os símbolos e mitos, imagens simbólicas maiores. 

Nas categorias de schéme e arquétipo ainda não era possível a associação discursiva que 

caracteriza a cultura. Ao mesmo tempo em que o imaginário é anterior à cultura, como 

fato social ele é posterior pois, segundo Maffesoli, é legitimado socialmente e, em 

Geertz, os símbolos só fazem sentido quando manifestos na trama cultural.   

Na vivência da cultura, os elementos simbólicos são significados e, ao mesmo 

tempo, ressignificam a cultura juntamente com discursos ainda não adotados socialmente 

dispersados e criados a todo momento na caogênese social86. Em resumo, a cultura para 

essa pesquisa é essencialmente constituída por discursos e símbolos ou imaginários e a 

partir dela são produzidos novos desses, numa relação mútua e, por essa razão, complexa 

(no sentido de Morin) que faz sentido à racionalidade pós-moderna da qual Maffesoli é 

um dos principais defensores. Ao adotá-lo, também filiamo-nos a essa forma de pensar.  

A complexa comunicação e produção do imaginário pode ser localizada no que 

Durand nomeia "bacia semântica", formada por espaços de intersecção da cultura87 e das 

subjetividades onde "proliferam-se e recriam-se as imagens, memórias, experiências de 

vida, discursos, visões do real, enfim, o imaginário, que sedimentará um modo de se ver, 

ser, sentir e aspirar estar no mundo." (SILVA, 2006, p. 14). O imaginário, nesse espaço, 

nasce da comunicação entre o indivíduo e a sua cultura e volta a essa cultura como 

repositório de sentido e motor social, impulsionando os indivíduos para a ação, ao que 

Silva resume: "O homem age (concretiza) porque está mergulhado em correntes 

imaginárias que o empurram contra ou favor dos ventos." (SILVA, 2006, p. 12). Esse 

processo de construção e comunicação é permanente88. Como um dos espaços principais 

de gestação e dispersão dos imaginários na cultura contemporânea, Maffesoli aponta as 

tecnologias de dispersão e fomentação simbólica, ao que Silva nomeia de tecnologias do 

imaginário, cuja definição detalhamos no próximo subcapítulo. 

                                                
86 O termo recorrente na obra de Durand, sendo definido por Silva (2006, p. 58) como a "efervescência anárquica na zona de 
intersecção entre o micronível (indivíduo/grupo) e o macronível (grupo/sociedade)". 
87 Durand refere-se a cultura no sentido consensual da palavra na antropologia como expressão dos modos de ser e valores de um 
povo, sentido próximo à definição original de Tyler. Por ser um conceito primário do qual as ciências sociais, sobretudo a 
antropologia. partem, julgamos não haver atrito com o conceito em Geertz. 
88 Em sua teoria, da década de 60, Durand aponta que o núcleo mítico propulsor dessa bacia semântica e, em consequência, da cultura, 
altera-se a cada 150 anos aproximadamente, quando há um "escorrimento" dos conteúdos dessas margens para a cultura. Em tempos 
de Modernidade Líquida, esse processo certamente acelera-se.  
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2.2.1 - Tecnologias do imaginário: dispersoras e alimentadoras de imaginários 

Concordando com Maffesoli que o imaginário é alimentado por tecnologias, 

Silva teoriza quais são e como se configuram os dispositivos tecnológicos que alimentam 

os imaginários pós-modernos. Sua hipótese central é que na sociedade pós-moderna do 

espetáculo consumista (apreensão derivada de Baudrillard e Debord, mais desenvolvida 

no capítulo 4), os processos psíquico-sociais que constroem o imaginário não somente 

sofrem grande contribuição das tecnologias do imaginário como essas também impõe-se 

como principal mecanismo de produção simbólica do nosso tempo. Silva (2006, p. 20) 

define as tecnologia do imaginário como: “... dispositivos (Foucault) de intervenção, 

formatação, interferência e construção de "bacias semânticas" que determinarão a 

complexidade (Morin) dos ‘trajetos antropológicos’ de indivíduos ou grupos.”  

Silva parte do entendimento de dispositivo89 como um espaço virtual por onde 

articulam-se os imaginário na bacia semântica, seguindo Foucault. O dispositivo define-

se, nessa concepção, não por sua materialidade e sim pela função que exerce, produzindo, 

independente de sua função, verdades e discursos. Por "complexidade dos trajetos 

antropológicos" dos indivíduos, Silva refere-se à teoria da complexidade de Morin, que 

postula, em linhas gerais, que uma realidade é complexa em si mesma, feita de paradoxos 

e antagonismos em relação sistêmica de interação e codependência nas suas polarizações. 

Ao afirmar que o trajeto antropológico dos grupos e indivíduos é complexo, Silva diz que 

ele não segue uma linha evolutiva coesa e ascendente, seguindo um jogo de contradições 

no qual "concilia-se o inconciliável nas vivências de cada dia" (ibidem, p. 21).  

Por tecnologias, o autor segue outro conceito foucaultiano que significa ‘técnica 

por meio da qual operam-se processos’. Na sua teoria, as tecnologias do imaginário se 

apresentam como “meios, procedimentos ou técnicas ou disciplinas ou como formas de 

expressão” dos imaginários (ibidem, p. 43). Definidos os termos no conceito, pode-se 

resumir que, para Silva, as tecnologias do imaginário são dispositivos, isso é, espaços por 

onde operam elementos de formatação, interferência e construção de imaginários dentro 

das bacias semânticas por onde vai se desenhar o trajeto antropológico dos indivíduos ou 

grupos. Em uma definição mais figurativa, Silva discorre que “As tecnologias do 

                                                
89 "um conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos, instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, 
leis, medidas administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, morais, filantrópicas. Em suma, o dito e o não dito são 
os elementos do dispositivo. O dispositivo é a rede que se pode tecer entre estes elementos." (FOUCAULT, 1995, p. 244) 
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imaginário são cinzéis que modelam a matéria simbólica nas bacias semânticas de cada 

um, irrigando trajetos antropológicos e adubando as várzeas dissipativas do aluvião 

individual e grupal.” (ibidem, p. 57). 

Silva (ibidem, p. 69) classifica as tecnologias do imaginário em informativas 

(jornais, livros didáticos e televisão/rádio), artísticas (cinema, literatura e teatro) e 

mercadológicas (publicidade, marketing e relações públicas), destacando a publicidade 

como principal tecnologia do imaginário da pós-modernidade. Como pode-se notar, 

muitas mídias contemporâneas são citadas como exemplos de tecnologias do imaginário, 

entretanto, os dois conceitos não devem ser tomado como sinônimos. Para adensar nosso 

entendimento, partimos da investigação de uma de suas partes: a tecnologia.  

A raiz etimológica da palavra deriva de técnica, que, por sua vez, origina-se do 

grego antigo techné, com significado ambíguo que designava tanto "arte" quanto "ofício". 

Técnica, assim, denota trabalho, expressão, criação e atividade, atividades intrínsecas à 

natureza humana90 focadas em conjuntos ordenados de procedimentos que, estabelecidos 

por protocolos, visam a consecução de um objetivo que, em Heidegger91, é transformar a 

natureza (POLISTCHUK; TRINTA, 2003, p. 32). Desde o momento em que o homem 

tentou fabricar instrumentos para caçar, ele estava utilizando-se de ou ao menos tentando 

estabelecer técnicas que lhe permitissem melhores chances de sobrevivência. 

Consolidado o domínio da natureza, o que corresponde à etapa final do primeiro estágio 

desse processo, tal necessidade foi cedendo lugar à da melhoria das condições de vida. O 

histórico progresso técnico que a humanidade experimentou desde então é reflexo desse 

desenvolvimento, traduzido no domínio da natureza.  

O avanço das técnicas, diversas, possibilitou uma diversificação de experiências 

na vida do homem, ou a realização de sua "vontade de potência", expressão de Nietzsche 

que Silva (2006, p. 29) define como um "magma vital, a energia que faz vibrar a corda da 

autonomia e da liberdade". Por outro lado, para Heidegger (1990), o avanço das técnicas 

em seu terceiro estágio representou o contrário de libertação, mais "vontade de poder" 

que "vontade de potência", tornando-se uma finalidade em si mesma. O homem queria 

ser o senhor de todas as técnicas e acaba por servi-las, formatando-se. 

                                                
90  HEIDEGGER, M. "La Question de la Technique", in Essais et conférences. Paris, Gallimard, 1990.  
91 Segundo o autor, a técnica controla, submete e inspeciona a natureza. In: HEIDEGGER, M. "La Question de la Technique", in 
Essais et conférences. Paris, Gallimard, 1990.  
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Na tradição do pensamento ocidental, o conceito de técnica tem sido visto com 

desconfiança, muito associado às ideias de controle e dominação, como em Heidegger. 

Associar a técnica a certas disposições políticas, discursos e culturas é natural, uma vez 

que, como objeto cultural e dispositivo (FOUCAULT, 1995). toda realização técnica traz 

consigo a mentalidade (crenças, ideologias, discursos, disposições psíquicas e morais que 

caracterizam uma coletividade) do contexto no qual é criada, também modificando esse 

contexto e o homem em sua atuação. Como lembram Polistchuk e Trinta92, a prensa de 

Gutemberg, técnica de impressão criada no século XV, modificou tanto a impressão de 

livros quanto a rede semântica, a cultura e seus imaginários sociais à época. 

Se a técnica é fruto de um contexto, que se modifica com a sua criação, o mesmo 

pode ser dito da tecnologia. Quando o instrumento ganha autonomia do seu criador, nasce 

a tecnologia (POLISTCHUK; TRINTA, 2003, p. 34). As tecnologias são resultado da 

aplicação de conhecimentos do racionalismo filosófico e da ciência que geram novos 

artefatos, dispositivos mecânicos ou eletrônicos de eficácia superior à da técnica. Se essa 

requer a ação do homem para se realizar, a tecnologia é a automatização dessa ação e seu 

aprimoramento, executada para além do que a natureza humana é capaz nas sociedades 

desenvolvidas cientificamente. A tecnologia eleva os efeitos da técnica, na escala local da 

prática produtiva e na escala maior da cultura. Ela amplifica as potencialidades e 

problemáticas da técnica, podendo ser instrumento daquilo que Nietzsche identifica como 

vontade de potência ou corresponder à vontade de poder heideggeriana.  

Se as tecnologias permitem ao ser humano ampliar as suas potencialidades e seu 

controle sobre a natureza, por outro lado também submetem-no à sua lógica. Como filha 

da técnica, a tecnologia remete à produção discursiva de uma cultura, não sendo neutra 

ou desprovida de ideologias, crenças, de imaginário e, em consequência, de uma cultura. 

Como dispositivo (FOUCAULT, 1995), as tecnologias são produtoras de verdades ao 

mesmo tempo em que veiculam e inoculam discursos, saberes e verdades no espaço 

social, ao que Polistchuck e Trinta acrescentam visões de mundo e símbolos integrando-

se e construindo o imaginário social. Por essa razão, elas "se tornam fator estruturante da 

construção cotidiana de significados socialmente válidos." (ibidem, p. 37).  

                                                
92 POLISTCHUCK, Ilana; TRINTA, Aluísio Ramos. Teorias da Comunicação: o pensamento e a prática da Comunicação Social. Rio 
de Janeiro: Elsevier e Campus, 2003  



 65 

Esse poder de construir sentido e semântica na sociedade traduz-se, para nós, em 

(re)configuração da própria cultura e tudo que disso deriva, como imaginários sociais, 

regras, costumes, organização social e as identidades e subjetividades. Segundo Silva, as 

tecnologias do imaginário são o principal mecanismo de produção simbólica dos nossos 

tempos. Considerando a cultura como rede discursiva materializada em símbolos e as 

identidade e a subjetividades como construtos de um processo de identificação e filiação 

a imaginários e discursos - e comportamentos derivados desses - dispersos na cultura, a 

afirmativa de Silva nos leva ao protagonismo dessas tecnologias na disseminação dos 

discursos e imaginários incorporados às identidades e subjetividades contemporâneas, 

com a realimentação da cultura da qual emergiram.  

Na pós-modernidade, a influência dos discursos e imaginários do consumismo 

será predominante nos processos de formação identitária. Ao nosso ver, o principal 

dispositivo dispersor dessas referências são as tecnologias do imaginário mercadológico, 

com destaque às marcas emocionais. Como dispositivos dispersores do imaginário, as 

tecnologias do imaginário constroem a rede simbólica da cultura, dispersando e 

participando da recriação de discursos e imaginários e, mais profundamente, de 

ambiências, espaços simulacros ideais, ao nosso ver, para a constituição identitária pós-

moderna. Antes de discorrermos mais sobre essa afirmativa, vamos entender como e 

porque as marcas tornaram-se tecnologias do imaginário na contemporaneidade.  
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Capítulo 3 
A EVOLUÇÃO DISCURSIVA E SIMBÓLICA DAS MARCAS: 

DE SIGNO DE PRODUTO A SIGNO DO CONSUMO 
 

Uma das hipóteses dessa pesquisa é a transformação das marcas emocionais, a 

partir da revolução do consumo no século XIX, em instituições sociais essencialmente 

discursivo-simbólicas (PEROTTO, 2007) que, a partir da década de 1970, passaram a 

emular comportamentos e formas de se comunicar antropomorfizadas, denotando um 

forte caráter virtual sob a forma de entidades com discurso e retórica emocional. Por essa 

natureza, apontamos que elas se configuram como tecnologias do imaginário. 

Acreditamos que as marcas contemporâneas alcançaram esse patamar inédito de 

significação em um longo processo de densificação simbólica, discursiva e de processos 

de virtualização a partir dos quais tornaram-se objetos simbolicamente ricos e complexos 

cujas principais atribuições pragmáticas excederam em muito as de sua origem. De 

signos que marcavam a singularidade dos indivíduos e suas criações nos tempos remotos 

da humanidade ou instituições comerciais que representavam propriedades e produtos até 

a Revolução Industrial, as marcas, a partir de então, tornaram-se signos dos discursos e 

imaginários de seus consumidores e, na pós-modernidade, dos próprios consumidores, 

perdendo sua semântica originada em experiências locadas no real.  

Para aferir as hipóteses, buscamos conceituar elementos discursivos e simbólicos 

na manifestação das marcas de indústria e comércio desde o que acredita-se ser sua 

origem até sua última fase, as marcas emocionais, teorizando sob sua atuação e possíveis 

significados na cultura e nos processos de formação identitária. Correspondendo a essa 

preocupação, abordamos as marcas não como meros objetos de consumo e sim como 

fenômenos culturais, ou, mais apropriadamente, objetos culturais. Em Geertz, isso 

significa dizer que elas são objetos simbólicos e, portanto, dotadas de uma semântica 

discursiva e simbólica convergente com a cultura na qual originam-se, uma visada teórica 

sobre bens de consumo e a própria noção de consumo próxima às teorias dos pensadores 

adotados por essa pesquisa: Baudrillard (2009), Bauman (2001; 2007), Campbell (2001), 

Lipovetsky (2007) e McCracken (2003).  
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Conforme aponta McCracken (2003), enquanto objetos da cultura93 e, portanto, 

dotados de uma semântica que vai para além da sua materialidade, os bens de consumo 

são ressignificados permanentemente pelos processos sociais e culturais dos quais 

emanam e nos quais inserem-se, ressignificando essas esferas e os indivíduos em uma via 

de mão dupla através de processos de troca simbólica, aqui referida como comunicação. 

Em resumo, "os bens são tanto criações como os criadores do mundo culturalmente 

constituído." (MCCRACKEN, 2003, p. 103). Segundo o autor, os significados dos bens 

de consumo na Modernidade foram construídos a partir de uma seleção pela publicidade 

e pela moda de discursos, estéticas e imaginários disponíveis na cultura e da posterior 

publicização e comunicação desses ao público-alvo. Na pós-modernidade, essa dinâmica 

de construção sofre modificações em sua operação com a superação, por via das marcas, 

dos canais de comunicação, conforme visto no próximo capítulo.  

Bauman, Campbell e Lipovetsky têm conformidade com essa posição teórica, 

interpretando os bens de consumo pelas práticas sociais e significados culturais dos quais 

emergem e considerando-os instrumentos de categorização e atribuição de sentido ao 

mundo social. Baudrillard (2009) e McCracken (2003) convergem na posição de que na 

pós-modernidade consumam-se, sobretudo, os sentidos simbólicos depreendidos da 

publicidade e design dos produtos, conforme explicita o capítulo seguinte. 

Como pode-se depreender desse resumo, o consumo nessa abordagem teórica 

significa mais do que um hábito de subsistência que responde às demandas práticas, os 

significados de seus bens vão além de sua utilidade material. Para Bauman, Baudrillard, 

Campbell, Lipovetsky e McCracken, o consumo e seus bens têm significados maiores e 

para todos, exceto Baudrillard94, é sob esses significados que os grupos e indivíduos são 

etiquetados não apenas economicamente, em classes sociais, conforme profetizaram 

Veblen95 e os primeiros pesquisadores do consumo moderno, mas também em grupos e 

comportamentos, sendo esse um dos principais elementos da expressão das identidades e 

subjetividades na Modernidade e principal na Pós-Modernidade, cuja sociedade e cultura 

fundamentam-se no consumo. Enquanto na Modernidade o consumo temperava os traços 

de personalidade, na Pós-Modernidade ele é parte fundamental da formação destes. 
                                                
93 A cultura para o autor é uma rede de significações reunidas sob discursos e símbolos, compreensão semelhante à de Geertz (1973) 
94 Baudrillard não desenvolve essa argumentação, limitando-se a apontar o caráter virtual e simbólico dos bens de consumo . 
95 Um dos primeiros teóricos do consumo, Veblen (1857-1929) formulou a hipótese de que a função primordial do consumo era a 
classificação social dos indivíduos, pois o consumo do mesmo atribuía um status econômico determinado ao indivíduo ou grupo. 
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Trazendo essas apreensões para nosso objeto de pesquisa96, as marcas, podemos 

dizer que elas manifestam padrões de sua cultura e sociedade de origem e, no processo 

dialógico da comunicação, os constroem, reafirmando e modificando relações, semântica 

cultural, comportamentos sociais, identidades e subjetividades por meio de seu consumo 

e troca simbólica com a cultura, sociedade e indivíduos. Dado o enfoque teórico do 

objeto ‘marcas’ e da temática ‘consumo’, a bibliografia da pesquisa e desse capítulo é 

majoritariamente composta por autores da Sociologia e Antropologia da Pós-

Modernidade e do Consumo, cujo pensamento foi anteriormente introduzido.  

Aliada a essa abordagem teórica de consumo, a pesquisa faz uso de definições e 

explanações do Marketing, especialmente da subárea Branding, no intuito de, a partir das 

delimitações conceituais sobre marcas e a descrição de sua manifestação, compreender 

melhor essas instituições representantes dos bens de consumo. Como discutido no 

subcapítulo 1.3, a utilização de teorias do Marketing justifica-se pela natureza híbrida 

desses objetos, que por um aspecto são bens simbólicos e por outro de consumo, cujas 

trocas econômicas são ditadas por variáveis do mercado analisadas e estipuladas pelo 

Marketing, Publicidade e o Branding. Isso não significa dizer que o valor e semântica 

assumida pelas marcas na cultura é engessado por essas áreas pragmáticas.  

Segundo os autores da antropologia e sociologia do consumo supracitados, como 

construções discursivas e simbólicas de seu tempo, as apreensões a respeito das marcas 

modificam-se no momento de sua comunicação com a cultura e os indivíduos, estando 

vulneráveis à condição de serem (re)interpretadas como qualquer outro signo da cultura. 

Considerar os significados encerrados em sua publicidade institucional e seu manual de 

marca97, por exemplo, é reduzir sua complexidade enquanto objeto cultural, o que pode 

comprometer uma compreensão mais profunda. Por essa razão, a elucidação da natureza 

e manifestação das marcas, sobretudo as mais recentes, será feita através da convergência 

entre teorias do Marketing e Publicidade, que as descrevem e constroem conjuntamente, e 

da análise da cultura, sociedade e consumo no contexto contemporâneo a elas através da 

bibliografia selecionada.  

                                                
96 Ainda que não foquem-se neste objeto ou citem-no nominalmente, podemos estender as considerações feitas aos bens de consumo 
por esses autores às marcas, uma vez que as mesmas inserem-se nessa categoria. Marcas, afinal, são tanto elementos que diferenciam 
itens a serem consumidos quanto produtos “completos” para consumo. 
97 Espécie de manual que versa sobre a aplicação da identidade visual (logotipo, cores, slogan) e manifesto da marca (valores, visão, 
posicionamento, entre outros) em materiais publicitários diversos.  
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Para compreender as marcas emocionais como configurações distintas, julgamos 

os métodos historiográfico e comparativo mais adequados, uma vez que elas são fruto do 

desenvolvimento das marcas de comércio e indústria datadas do século XVIII e essas, por 

sua vez, são um desenvolvimento de marcas de períodos anteriores. Antes de realizarmos 

essa cartografia, faremos uma primeira delimitação conceitual de marca à luz da sua 

função pragmática, extraída de Kotler (1998) e da análise da raiz etimológica da palavra.  

Dessa conceituação, seguimos à reconstituição historiográfica das mudanças na 

semântica (aqui sinônimo de discurso e simbolismo) das marcas dividida em fases de 

acordo com os períodos históricos do consumo, cultura e configuração marcária: Pré-

História: primeiras marcas, marcas individuais; Antiguidade e Idade Média: surgimento e 

consolidação das marcas coletivas de comércio; Revolução Industrial (Modernidade): as 

marcas de comércio e indústria; e, por fim, na Pós-Modernidade, as marcas emocionais, 

nova fase das marcas de comércio e indústria. Essa cartografia relaciona transformações 

culturais e sociais às fases do consumo nessas macro épocas - descritas em Bauman 

(2007), Baudrillard (2009), Campbell (2001; 2006), McCracken (2003) e Lipovetsky 

(2007; 2011) - com as modificações na função das marcas e suas estratégias nesses 

períodos, informações extraídas de pesquisas acadêmicas [Carrascoza (2004), Lipovetsky 

(2007, 2011), Perotto (2007), Domingues e Pinho98, Perez (2004), Perotto (2007) e 

Semprini99] combinadas ao Marketing [Gobé (2002), Kotler100 e Roberts (2004)].  

A última parte do histórico finaliza o próximo capítulo, dedicado a caracterizar 

as marcas emocionais a partir da condensação das teorizações dos autores supracitados e 

da criação de um modelo ou conceito ideal101 de marca emocional, o qual nos guiará na 

compreensão dos discursos emocionais e imaginários em sua manifestação. Essa 

caracterização prima pela busca de semelhanças entre esse tipo de marcas e o conceito de 

tecnologias do imaginário e, em última instância, pelo dimensionamento de sua função 

como referencial identitário sob a forma dessas tecnologias no contexto cultural da pós-

modernidade aqui considerado. 

                                                
98 DOMINGUES, Douglas G. apud PINHO, José Benedito. O Poder das Marcas. São Paulo: Summus Editoria, 1996, p 7-11 e 
PINHO, José Benedito. O Poder das Marcas. São Paulo: Summus Editoria, 1996, p. 7-11 
99 SEMPRINI, Andrea. A marca pós-moderna: poder e fragilidade da marca na sociedade contemporânea. São Paulo: Estação das 
Letras, 2010.  
100 KOTLER, Philip; KARTAJAYA, Hermawan; SETIAWAN, Iwan. Marketing 3.0: as forças que estão definindo o novo marketing 
centrado no ser humano. Tradução de Ana Betariz Rodrigues.Rio de Janeiro: Elsevier, 2010;___. Administração de marketing. Trad. 
Mônica Rosenberg, Cláudia Freire, Brasil Ramos Fernandes. 12. ed. São Paulo: Ed. Atlas, 1998. 
101 Segundo Lakatos e Marconi (2003). 



 70 

Ao longo dessa cartografia, além da exposição das teorias nas obras selecionadas 

e proposição do modelo ideal, faremos uso pontual de exemplos de marcas e instâncias 

de análise semiológica102 de peças publicitárias icônicas de várias épocas para reforçar os 

argumentos expostos. A escolha das marcas e peças analisadas nessa pesquisa dá-se em 

virtude de sua correspondência às teorias expostas, não visando a promoção de marcas, 

anúncios ou quaisquer intentos mercadológicos. De mesmo modo, buscamos diversidade 

nos exemplos. pois não é o objetivo empreender um estudo de caso, comum às pesquisas 

do Marketing, e sim construir um conhecimento generalizado para as marcas emocionais, 

independente de seu segmento comercial e perfil de consumidores. Isso é possível pois, 

além de a seleção das teorias e autores a respeito das marcas e de a criação do modelo 

ideal contemplarem universalização no contexto cultural considerado por essa pesquisa, a 

cultura-mundo (LIPOVETSKY, SERROY, 2011) e a cultura consumista da Modernidade 

Líquida (BAUMAN, 2007), existe uma forte tendência à homogeneização de padrões de 

consumo e, consequentemente, da configuração das marcas de comércio e indústria.  

 

 

3.1 Um conceito preliminar de marca: signo distintivo 

Adotamos um conceito de marca que consideramos capaz de acompanhar o seu 

propósito da existência ao longo da trajetória descrita, conceituação encontrada na origem 

etimológica da palavra coincidente com seu objetivo primal enquanto bem de consumo. 

A palavra ‘marca’ vem da expressão proto-germânica ‘brandr’ – depois ‘brand’, ‘marca’ 

em inglês - e significa o ato de "sinalizar", sinônimo do próprio objeto sinalizado, suas 

propriedades materiais e abstratas, conforme visto no subcapítulo a seguir. Semelhante 

semântica aparece na definição clássica do termo apresentada pela American Marketing 

Association (AMA) na década de 1960, adotada pelos principais teóricos do Marketing 

que estudam esses objetos, dentre eles um dos autores mais utilizados como fonte de 

pesquisa, Kotler. Para esse autor, marca significa, em uma definição bastante coesa: “um 

nome, termo, sinal, símbolo ou design, ou uma combinação dos mesmos, que têm o 

propósito de identificar bens ou serviços de um vendedor ou grupo de vendedores e de 

diferenciá-lo de concorrentes.” (KOTLER, 1998, p. 393) 
                                                
102 ECO, Umberto. A estrutura Ausente: introdução a pesquisa semiológica. Trad. Pérola de Carvalho. São Paulo: Martins Fontes, 
2001. 
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Acadêmicos - como Semprini, Perez, Domingues e Fontenelle - adotam essa 

definição como referência inicial para a discussão conceitual do objeto, estratégia que 

também utilizamos. O objetivo da marca, conforme deduz-se pela definição, é identificar 

ou diferenciar bens de consumo em meio a um universo de opções possíveis, nomeado de 

"concorrência" pelo Marketing. Marcas, para essa pesquisa. são, em essência, signos que 

diferenciam ativa e estrategicamente bens de consumo através do emprego de símbolos 

que conferem distinção e valor, o que Aaker (1998) denomina brand equipment.  

Partindo dessa definição preliminar, apresentamos uma possível cartografia da 

evolução simbólico-discursiva das marcas ao longo dos períodos históricos do consumo, 

observados sobretudo nas sociedades ocidentais103. Conforme veremos, a manifestação e 

o conceito de marca ganham importância e carga simbólica, culminando na 

transformação de signos distintivos em instituições sociais simbólico-discursivas. A 

reconstituição em etapas mostra-se pertinente na medida em que denota o caráter 

evolutivo do processo em consonância com o contexto cultural e societário do qual esses 

objetos emanam. 

 

 

3.2 As primeiras marcas: símbolos da individualização humana 

Não podemos precisar a data de aparição das primeiras marcas da humanidade, 

porém podemos apontar indícios de sua presença desde tempos remotos a partir do 

conceito inicialmente dado e a posição teórica a que essa pesquisa filia-se104. Esses 

tempos são os do surgimento de uma consciência ou mundo interno, localizado pela 

ciência nas linhagens mais recentes do homo sapiens105. Nesse estágio, o humano passa a 

enxergar-se como ser singular, que mesmo partilhando de intensa identificação com a 

comunidade não mais confunde-se com ela e com o meio. Esse desenvolvimento da 

singularidade, sinônimo de subjetividade, resulta em um hominídeo que não apenas reage 

                                                
103 A referencialidade ocidental deve-se a nossa escolha bibliográfica, focada nos estudos do consumo, cultura e marcas ocidentais, 
principalmente europeias. Ressaltamos que essa abordagem não reflete um desejo ou visão eurocêntrica dessa pesquisa e sim um 
recorte. Na cultura-mundo (LIPOVETSKY, SERROY, 2011), essa influência europeia se torna majoritária, sendo a globalização uma 
difusão dos discursos e imaginários provenientes do eixo ocidental para o restante do globo.  
104 Segundo Perez (2004, p. 6), há duas principais hipóteses sobre quando surgiram as marcas. Uma delas, adotada por essa pesquisa, 
defende que o surgimento das marcas deu-se nos tempos mais remotos, na pré-história, através da marcação de posse dos rebanhos e 
de autoria das artes. A outra hipótese identifica o nascimento das marcas na marcação de barris de destilados, que data no início da 
Modernidade, o que nos parece pragmático e recente demais para configurar uma prática tão importante. 
105 Boyd, Robert & Silk, Joan B. (2003) 
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a estímulos externos, mas os ressignifica e constrói o mundo a partir de seus parâmetros 

psíquicos e negociações com a comunidade. Como exemplos desse comportamento de 

singularização do homem pode-se citar a ressignificação de ferramentas cotidianas para 

caça em objetos especiais reservados a ocasiões rituais, a posse dos mesmos pelos que os 

fabricavam ou conquistavam em combate e também a pintura rupestre e a escultura de 

símbolos, que representam a diferenciação do homem e da natureza.  

Semelhante processo de subjetivação humana dá origem às marcas. Quando um 

artesão colocava sua assinatura em vasos de argila ou pinturas rupestres de sua autoria, 

um criador de ovelhas marcava a pele de seu rebanho com a sigla de seu nome ou uma 

comunidade ou líder comunitário criava uma imagem pública e a administrava, eles mais 

do que vinculando-se pela via da posse àqueles objetos, estavam individualizando-as e 

individualizando-se nessa relação. Em outras palavras, podemos dizer que através de "... 

um nome, termo, sinal, símbolo ou desenho, ou uma combinação dos mesmos" eles 

diferenciavam seus bens, serviços ou sua pessoa "inseridos nos processos de consumo", 

aqui sinônimo de processos de uso ou esgotamento tanto material quanto simbólico.  

Em resumo, esses humanos ancestrais criaram marcas e sua subjetividade ou, em 

outros termos, se criaram como indivíduos. O que seria a manifestação da singularidade, 

afinal, se não o processo de marcar, sinalizar para o mundo nossa diferença enquanto ser 

único? Retomando a origem da palavra ‘marca’, essas manifestações da singularidade 

podem ser compreendidas também como a origem das marcas pessoais, de familiar e 

comunitárias, que sinalizam a existência daquele grupo ou indivíduo e sua diferença 

perante os demais e a natureza. Dessa forma, o desejo de diferenciação, que origina-se da 

percepção da singularidade, possibilitou o surgimento da marca como signo distintivo. 

No correr dos séculos, o homem primitivo foi se sedentarizando e aglomerando 

em grupos cada vez maiores que conservavam um forte senso unitário vigorosamente 

atuante no sentido de formatar os indivíduos a comportamentos padrão, segundo 

Freud 106 , fazendo resistência, dessa forma, ao processo de florescimento das 

subjetividades. Nessas sociedades, os traços de singularidade e criação individual eram 

suprimidos em prol de atividades que garantiam a coesão grupal e a sobrevivência 

coletiva. Métodos de caça já dominados, a cozedura segura dos alimentos, a maneira mais 

                                                
106 FREUD, Sigmund. Totem e tabu e outros trabalhos. Rio de Janeiro: Editora Imago, 1976  
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eficiente de fiar e rituais espirituais protocolados eram as atividades legitimadas e 

aprimoradas pelo clã. O espaço para a criação e improvisação, em que cada um conferia 

seu toque pessoal às atividades, para expressão individual era não só limitado como 

desincentivado, uma vez que o valor do coletivo se sobrepunha ao do indivíduo em 

contextos de escassez material, luta perene contra o meio ambiente e seus desafios e 

senso de coesão ainda primal. 

Na contramão desse senso de identidade grupal, porém, desenvolvia-se firme o 

sentido de singularidade na subjetividade e na identidade pessoal do homem e sua 

consequente necessidade da diferenciação do todo, ainda segundo Freud. De maneira 

análoga, a tomada de consciência da finitude da vida e sua imprevisibilidade alimentava 

no homo sapiens sapiens o desejo da transcendência, buscada na promessa de eternidade 

pelas crenças pós-animistas e na arte, conforme sinaliza o pensador da psicanálise. 

Em ambos os processos, localizamos o nascimento e existência das marcas, 

desde as mais simples - identificadas por essa pesquisa como sinônimos de "um nome, 

termo, sinal, símbolo ou desenho, ou uma combinação dos mesmos" - sinalizadas em 

objetos fabricados e na natureza para a diferenciação de indivíduos e suas posses diante 

do coletivo às mais complexas, como a criação de marcas pessoais, personagens e suas 

narrativas míticas contadas por gerações que eternizaram certos indivíduos em detrimento 

de outros na história, diferenciando-os dos esquecíveis mortais. Nessa pesquisa, a 

historização das marcas se concentra na forma das "marcas coletivas de comércio", 

nomenclatura proposta por Domingues (apud Pinho, 1996), ressaltando-se que as "marcas 

individuais", termo também desse autor, estiveram presentes na história humana desde 

tempos remotos e ganharam importância ainda maior na sociedade de consumidores de 

Bauman (2007) na qual os sujeitos transformaram-se em commodities. Discorremos mais 

sobre esse fenômeno no próximo capítulo.  

 

 

3.3 - Das marcas individuais às coletivas comerciais: marca como símbolo de cultura 

Na Antiguidade, os laços tribais que prendiam o homem flexibilizaram-se e 

ramificaram-se. As tribos cresceram em número de membros, tornando-se vilarejos, 

depois cidades e algumas tornaram-se civilizações. Nessa organização social mais fluída 
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e complexa, havia mais espaço na cultura e sociedade para o indivíduo manifestar sua 

singularidade e, com isso, desenvolver a sua subjetividade e identidade. Quanto maior e 

mais complexa se tornava a organização social na Antiguidade, mais o homem ganhava 

autonomia para demarcar sua existência, manifestando-a em escolhas, atos e associações 

a agrupamentos econômicos, religiosos e de toda sorte. Sociedades maiores e de cultura 

mais diversificada ofereciam uma quantidade maior de fontes identificatórias para os 

indivíduos no processo de construção de seu self. 

Nessas sociedades houve, de acordo com Domingues (apud Pinho, 1996, p.11), a 

institucionalização das "marcas coletivas de comércio" ou trademarks, que, como o 

próprio nome denota, identificavam produtos ou bens comercializáveis cuja produção e 

propriedade envolvia mais de um indivíduo. Com boa parte da população ainda iletrada, a 

identificação de posses e endereços dava-se por meio de símbolos, signos coletivamente 

convencionados e facilmente identificáveis. Da mesma forma dava-se com as marcas, 

identificadas por símbolos, como cruzes e estrelas, e até com as impressões digitais de 

seus proprietários e artesãos. Há muitos exemplos, sobretudo na História Antiga: em 

Roma, os oficiais carregavam carimbos e ferraduras com o selo do Império para legitimar 

cartas oficiais, vistorias de mercadorias e cobranças de impostos; na Grécia antiga, 

fabricantes de cerâmica e oleiros tinham como hábito marcar a sua produção no fundo 

das peças com as iniciais ou impressão digital do artesão e em muitas cidades do Oriente 

Médio as cargas de tecidos levavam o símbolo de sua associação comercial e cidade.  

Com o passar dos séculos, a dispersão e criação de novas marcas aumentou, até 

durante a Idade Média. Historiadores desse período, como Le Goff, desmentem a ideia 

disseminada desde o Renascimento de que a Idade Média viu o fim das trocas comerciais 

e de que os feudos eram comunidades subsistentes e fechadas ao mundo externo, ainda 

que alguns teóricos do consumo, dentre eles Perez (2004), partilhem dessa impressão. 

Como indicam muitos registros históricos desse período, nos quais Le Goff fundamenta 

uma de suas obras, Idade Média e o Dinheiro: ensaios de antropologia histórica (2010), 

havia troca comercial e cultural significativa entre os feudos, assim como  a circulação de 

diversas marcas comerciais. Além disso, muitos feudos cunhavam moedas próprias com 

o brasão da família suserana. O brasão familiar-feudal é um exemplo de marca coletiva, 

reconhecido pelos habitantes do feudo como um símbolo de sua região e parte importante 
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de sua identidade social. Essa atribuição é compreensível pois, segundo Bauman107, a 

identidade nessa época e até a Modernidade era sobretudo determinada pela comunidade 

e a religião na qual o indivíduo inseria-se. 

Na baixa Idade Média, a intensificação - pois nunca cessou - do comércio entre 

Ocidente e Oriente trouxe uma necessidade maior de identificar a origem dos produtos 

que cruzavam o continente europeu e chegavam aos feudos e às já existentes cidades-

livres e suas feiras, espaços permanentes para encontros comerciais. Dada a necessidade, 

passou a ser de praxe, a partir do século XI, a identificação dos produtos comercializados 

nas feiras com carimbos que traziam siglas ou símbolos de sua manufatura ou região de 

origem. Era hábito legitimado a reclamação e a troca de mercadorias defeituosas e os 

vendedores, para fazer valer sua dispendiosa viagem de compra e não perder a crescente 

clientela, certificavam-se da origem e da qualidade da mercadoria através das marcas. A 

procura por marcas de confiança passou a ser também uma preocupação dos reis. Em 

1266, por exemplo, foi promulgada na Grã-Bretanha uma lei que obrigava os padeiros a 

identificar suas fornadas, deixando nelas a sua marca, uma medida para facilitar o 

controle da qualidade da produção (PINHO, 1996, p. 9). Por esse exemplo, fica nítido 

que nesse período as marcas de comércio "deixaram de ser meros nomes ou símbolos 

para se converter em selos de confiança e qualidade." (ROBERTS, 2003, p. 24-25). 

Após o fim da Idade Média, no período referente ao Renascimento, o 

crescimento progressivo das cidades livres aqueceu o comércio e um grande número de 

marcas, aqui representantes das guildas, passou a disputar um movimentado e crescente 

mercado de consumo. Nesse cenário de intensificação das trocas comerciais e da 

concorrência, cada região da Europa e continentes vizinhos acirrou a disputa para 

consagrar-se como especialista de algum serviço ou produto e foram desenvolvidas as 

primeiras técnicas de promoção de vendas (PEREZ, 2004, p. 8). Esses produtos, 

desenvolvidos durante séculos a partir de aptidões econômicas e naturais - como o clima, 

relevo, proximidade com o mar, entre outros - encontravam-se em situação de consumo 

restrito a localidades mais próximas das regiões de produção antes do Renascimento 

Comercial. Transformados em marcas comerciais coletivas - como o vinho português de 

                                                
107 BAUMAN, Zygmunt. Identidade. Tradução de Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2005. 
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Porto, o queijo suíço de Gruyere108, entre outros, mais do que especialidades econômicas 

e sinônimos de suas manufaturas, eles conquistaram significado maior para suas regiões 

produtoras e consumidoras. 

Como bens de consumo e, portanto, bens culturais, esses produtos nasceram da 

semântica própria de uma cultura e dos comportamentos e valores específicos de uma 

sociedade, das habilidades e atividades priorizadas regionalmente, do que era considerado 

importante, belo e desejável, entre outros valores, carregando desde a origem a identidade 

cultural de seus criadores. Traços culturais e societários transformados em trademarks ou 

marcas comerciais pelas guildas ou sociedades de produtores, eles passaram a ter um 

caráter simbólico e imagético ainda mais tangível e delineado e, portanto, apreensível, o 

que facilitou sua identificação e consumo material e simbólico fora das comunidades em 

que eram produzidos. O simbólico e imaginário dessas marcas foi, assim, reconhecido 

como parte essencial da identidade cultural dos povos produtores, como símbolos que 

definiam cidades ou regiões e os indivíduos que ali habitavam, uma vez que os processos 

identitários nessa época eram essencialmente construídos pelos discursos e simbólico 

circulantes na comunidade, conforme apontado em Bauman (2005). 

Como exemplos dessa identificação entre marca e comunidade temos a mudança 

dos nomes de cidades e regiões nessa época, inspiradas em marcas comerciais coletivas, 

como a cidade de Freibourg na Suíça rebatizada Gruyère em homenagem ao queijo ali 

produzido e a de Porto, em Portugal, que sob uma lógica inversa imprimiu seu nome em 

um tipo de vinho mais licoroso e adocicado que depois se tornou uma categoria própria 

de bebida. A vocação de Portugal para a produção de vinhos, em especial de Porto com 

seu paladar característico, inspirou cancioneiros e poetas da região e do país a exaltar o 

vinho como atributo da identidade nacional, comparando, por exemplo, sua densidade aos 

humores das regiões de onde eram produzidos e seus habitantes. 

Desde as primeiras marcas comerciais, que datam da Antiguidade, esse caráter 

simbólico original estava presente, pois como bens de consumo elas são bens culturais, 

carregando traços de sua cultura de origem. Essa pesquisa propõe que foi na baixa Idade 

Média, com a institucionalização legal desses bens de consumo na figura de marcas de 
                                                
108 O nascimento das marcas comerciais ‘vinho do Porto’ e ‘queijo Gruyere’ data do início do século XVII. Fontes: "A história do 
vinho do Porto", disponível em: http://www.taylor.pt/pt/o-que-e-o-vinho-do-porto/historia/origens/, e  "Queijo Gruyére, o melhor 
queijo suíco do mundo.", disponível em https://www.petitgastro.com.br/queijo-gruyere-suico-melhores-do-mundo/. Último acesso: 
01/12/2015 
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comércio coletivas e individuais e a decorrente e expansão das trocas comerciais entre os 

continentes, que essa identificação cultural entre marcas/produtos e regiões/produtores 

estabeleceu-se com maior intensidade e frequência para os consumidores, os produtores e 

a sociedade em que as marcas emergiam. A princípio, essa identificação era natural e não 

estratégica, incorporada à criação do produto de maneira intencional.  

As técnicas de criação e gestão de imagem eram então poucas ou inexistentes, a 

natureza dessas marcas não era mais do que uma espécie de signo distintivo que cumpria 

uma função burocrática de identificar a procedência de um produto. Assim, não havia um 

interesse em construir uma imagem das mesmas e conferir-lhes valor a partir da filiação a 

imaginários e símbolos, algo que se configura a partir da Revolução Industrial. No 

máximo eram empenhados esforços para vendê-las através de técnicas rudimentares de 

propaganda, sendo o reconhecimento das marcas em questão uma boa fortuna.  

Além de símbolos de sua cultura e sociedade, era identificável nessas marcas um 

caráter humano naturalmente próximo. Nas corporações de ofício, geralmente de origem 

familiar, os trabalhadores participavam de, ou ao menos tinham contato com, todas as 

etapas da produção. Esse contato e tempo permitiam ao trabalhador, ainda que submetido 

a um regime disciplinar, imprimir traços de singularidade ou subjetividade e identidade 

na criação de seu trabalho. Mesmo em marcas de associações comerciais maiores, como 

as Corporações de Ofício, em que a produção era realizada por diferentes mãos e países e 

em algumas etapas, havia um senso de identidade e uma correspondência entre o que era 

produzido e quem produzia. Em muitas guildas, os artesão eram obrigados a assinar ou 

identificar sua produção com símbolos, criando marcas pessoais para evitar falsificações 

e identificar a produção daqueles cujo resultado estivesse em desacordo com os padrões 

estabelecidos pela agremiação. 

Essas relações de identificação entre marca, cultura local e produtores foram 

profundamente abaladas a partir a Revolução Industrial, iniciada no século XVIII. Na 

Revolução, não somente a cultura e a sociedade em geral como também as marcas 

comerciais experimentaram uma profunda e irrevogável transformação, que modificou 

para sempre os padrões de identificação, seus produtores e consumidores. O fenômeno 

que observamos hoje tem sua raiz, ainda que não a forma final, firmemente plantada 

nesse momento histórico, sendo essa passagem de extrema relevância para a pesquisa. 
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3.4- As marcas de indústria: marcas como símbolo da cultura de consumo moderna 

No século XVIII, a sociedade ocidental foi cenário de uma transformação sem 

precedentes nos modos de produção e consumo que acarretou em modificações profundas 

não somente nos modos de produção e consumo mundial como na configuração cultural e 

da sociedade global. Descobertas científicas desse século, conhecido como o Século das 

Luzes, resultaram no desenvolvimento de máquinas mais eficientes, movidas primeiro a 

vapor d'agua e combustão do carvão e depois a energia elétrica e combustão de petróleo, 

que produziam por hora o equivalente à força de trabalho de centenas de trabalhadores, 

processo histórico conhecido como a Revolução Industrial109. A Inglaterra, pioneira, e 

posteriormente França e Bélgica, seguidas de Itália, Alemanha, Rússia, Japão e Estados 

Unidos começaram a investir a partir desse século em métodos de produção industrial.  

As novas fábricas, outrora manufaturas instaladas em locais próximos às fontes 

de matérias-primas para a confecção de produtos, foram progressivamente reposicionadas 

geograficamente em grandes cidades, onde estariam próximas das principais estradas e 

portos, uma vez que grande parte da produção industrial passava a visar o abastecimento 

do mercado externo. Com a instalação das fábricas nas cidades, um grande contingente 

de pessoas, principalmente vindas das zonas rurais que começaram a ser cercadas para a 

agricultura extensiva 110 , sobretudo na Inglaterra, migraram para os novos polos 

produtores em busca de trabalho e moradia. Essa massa não apenas engrossaria o 

contingente de mão de obra como também impulsionaria o consumo de produtos 

industrializados.  

Conforme frisam muitos autores que essa pesquisa adota (CAMPBELL, 2001, 

p.32; LIPOVETSKY, 2007, p.28; MCCRACKEN, 2003), a mudança no perfil de 

consumo da sociedade ocidental ocorrida entre o fim do século XIX e o início do XX, a 

chamada "revolução do consumo"111 caracterizada pela democratização do consumo e  

aumento de sua frequência, não foi uma consequência natural da maior produção obtida 

                                                
109 As informações contidas nesse capítulo sobre o processo social e econômico da Revolução Industrial e o consumo nesse cenário 
foram retiradas de Hobsbawm (2009) e Lipovetsky (2007). Segundo Hobsbawn, o início desse processo data da década de 1780 e 
ocorreu na Inglaterra, sendo mais expressivo e por isso notável a partir das década de 1830-1840 do século seguinte. 
110 A Inglaterra, já em processo de êxodo rural no século XVII devido à lei de cercamento de terras, com a Revolução Industrial viu o 
processo de éxodo rural acelerar-se ainda mais.  
111 Não há consenso entre os estudiosos do consumo sobre quanto ao momento em que ocorreu a suposta revolução do consumidores. 
Para Campbell, essa mudança ocorreu no século XIX; para McCracken, ela localiza-se no século XVI; já Lipovetsky e Bauman, 
concordam com a terceira década após a 2ª Guerra Mundial, no século XX. Nessa pesquisa, adotamos a cronologia de Lipovetsky e 
Bauman, não desconsiderando, porém, as observações oportunas de Campbell e McCracken. 
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pela Revolução Industrial, como pensaram os primeiros economistas e sociólogos do 

século XIX e também Perez (2004, p. 9) e sim, mais profundamente, resultado de um 

complexo arranjo de condições culturais, econômicas e sociais. 

Primeiramente, é importante ressaltar que, uma vez na cidade, a massa proletária 

encontravam-se geográfica e economicamente distante das matérias-primas do campo 

que outrora produzia ou comprava a baixo custo. Quando conseguiam comprar essas 

matérias-primas nas cidades, os operários, em virtude da alta carga horária do trabalho, 

não tinham tempo para manipulá-las ou transformá-las, como, por exemplo, tecer suas 

roupas, fazer seus pães e queijos, construir a sua casa com a madeira disponível nas 

florestas próximas, entre outras produções de bens de subsistência. Em virtude disso, 

grande parte do que esses operários consumiam eram produtos manufaturados oriundos 

do descarte das industrias locais, cujo preço inferior facilitava a aquisição. 

Além das condições sociais e econômicas contextuais à época, nesse cenário se 

processava uma transformação gradual na cultura do consumo e no imaginário burguês 

que resultou em um ambiente propício para o surgimento das técnicas de produção 

industrial e na mudança da prática de consumo, mais assídua e menos pragmática, capaz 

de absorver a produção das indústrias. McCracken localiza a passagem do consumo pré-

industrial, familiar e movido por necessidades básicas para o de massa na corte 

elisabetana, no século XVI. Na nobreza europeia, o consumo era sinônimo de ostentação 

e identidade de classe, conforme ilustra Williams (apud TASHNER, 1997, p. 35): 

 
Uma vez admitido no círculo encantado da corte, um nobre teria de 
gastar ruinosamente para permanecer lá. Ele precisava de roupas 
bordadas com fios de ouro e prata e de joias brilhantes para usar nos 
bailes; um estábulo para cavalos e uma matilha de cães de caça; 
carruagens com interior de veludo e painéis pintados para que pudesse 
acompanhar o rei em migrações para outros palácios; casas e mobília 
adequadas para que ele pudesse oferecer jantares e festas dançantes para 
a corte; e dúzias de valets e empregados para tornar todo o resto 
possível. Com raras exceções, os cortesãos contraíam dívidas 
imensas...[ e então] dirigiam-se ao monarca para obter ajuda financeira. 

 

Burgueses que adquiriam voluptuosas somas de patrimônio poderiam ser aceitos 

no círculo social da nobreza desde que, à semelhança dessa, passassem a consumir de 

maneira dispendiosa e frequente, ostentando objetos e marcas de luxo em residências e 
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vestimentas (BRAUDEL, apud TASHNER, 1997, p. 36). Na Modernidade Sólida 

anterior à Revolução Industrial, bens que duravam por gerações eram valorizados como 

testemunho de que o poder, para os nobres, e a benção divina, para os burgueses, 

acompanham a linhagem familiar há muito tempo (BAUMAN, 2007). Dessa maneira, 

quanto mais preservado o objeto de consumo, maior valor monetário e simbólico recaía 

sobre ele e seus proprietários e famílias. McCracken (2003, p. 13) descreve esse padrão 

de consumo através do exemplo da corte inglesa do século XVI: 

 
[...] a família Tudor procurava bens que pudessem carregar e aumentar 
suas demandas de status através de diversas gerações [para isso] os bens 
adquiridos precisavam ter qualidades especiais. Era necessário que eles 
possuíssem a habilidade peculiar e, de um ponto de vista moderno, 
misteriosa, de se tornar mais valiosos à medida que envelhecessem e 
ficassem decrépitos [...] o caráter de novo era a marca da vulgaridade, 
enquanto a pátina decorrente do uso era um sinal e a garantia de 
posição. 

 

A valorização da durabilidade dos bens, entretanto, começa declinar a partir do 

século XVII, com o disseminação da moda na corte de Elizabeth I, o que McCracken 

denomina como processo de troca da estética da pátina, naturalmente envelhecida pelo 

tempo, pela estética fashion, sinônimo do que está em voga. No século XVIII, o mesmo 

em que as primeiras máquinas movidas a carvão deram início à Revolução Industrial na 

Inglaterra, o autor aponta nesse mesmo país o aparecimento do fenômeno "trickle down", 

a imitação do padrão de consumo ostensivo e modista da nobreza pelos estratos sociais 

mais baixos, inclusive na burguesia, que tinha um perfil de consumo mais comedido em 

consonância com sua moralidade protestante. 

Nesse mesmo século, Campbell (2001) localiza o enfraquecimento do espírito de 

"poupança calvinista" correspondente à ética protestante112  na burguesia e a ascensão de 

uma moral mais flexível, de espírito hedonista, passional e narcisista, a ética romântica. 

Essa ética é norteada por valores opostos ao asceticismo, à racionalidade, ao trabalho, à 

rigidez e à disciplina que governam a protestante. Campbell identifica seu aparecimento 

nos romances e folhetins da literatura, maior porta-voz dos costumes e do imaginário 

                                                
112 Identificada e nomeada por Weber em sua obra "A ética protestante e o espírito do capitalismo", é uma espécie de código moral 
original da burguesia que preconiza como principais valores à disciplina, asceticismo, diligência ao trabalho e o individualismo. O 
adjetivo protestante explica-se pela origem dessa ética encontrar-se nas religiões protestantes, segundo Weber. Para Bauman (2007), a 
Modernidade Sólida foi fundada sob essa égide moral.  
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burguês e uma das maiores fábrica dos imaginários sólido-modernos segundo Silva 

(2006). Concordando com Eagleton (2006), que aponta que a literatura moderna foi a 

grande responsável pela "educação" da massas para uma sensibilidade, valores e hábitos 

burgueses, Campbell afirma que os romances foram grandes divulgadores dessa ética e 

incitaram comportamentos hedonistas, caracterizados por um consumo frequente e dado a 

motivações frívolas, como o desejo de obter e exibir a posse de objetos cobiçados na 

moda como acontecia na corte elisabetana. Nessas narrativas do cotidiano burguês, 

ambientadas geralmente nas grandes cidades com grande fluxo de pessoas e objetos 

provenientes das primeiras fábricas da Revolução Industrial, o consumo dos bens aparece 

inserido no cotidiano como um hábito prazeroso.  

Concordamos com Bauman que a ética protestante foi um pilar fundamental do 

projeto político da Modernidade e apontamos que ela coexistiu com a ética romântica a 

partir do século XIX até meados do século XX, sendo progressivamente ultrapassada por 

ela, que tornou-se a principal guia moral da pós-modernidade. Conforme argumentamos 

nos próximos subcapítulos e capítulo, na primeira fase das marcas de comércio e 

indústria, iniciada no século XVIII, a ética protestante tinha primazia sobre a romântica. 

Na segunda fase, aproximadamente em meados do século XX, elas equivaleram-se e, 

após esse período, já na pós-modernidade, a ética protestante cedeu lugar à romântica, 

inaugurando um novo período cultural e fase para as marcas. Nessa, há um novo sentido 

dos bens e ato de consumir, tornando-os a própria motivação da produção e motor da 

cultura, ao que veremos no capítulo 4. 

O processo de aparecimento da ética romântica nos romances foi contemporâneo 

à proliferação da propaganda sobre os produtos e marcas recém criadas pelas fábricas da 

Revolução Industrial, espalhadas nas ruas e nas recentes e populares mídias de massa, o 

boletim de notícias impresso e o cinema. Juntamente com os romances, a propaganda 

moderna foi um dos maiores responsáveis para a "educação" ao consumo de massa, 

segundo Lipovetsky (2007, p. 28). Falaremos sobre essas atividades mais adiante, por 

hora vamos entender como essas mudanças no consumo afetaram o conceito de marcas. 

Como é de se supor, o aumento da oferta de bens de consumo provenientes de 

diferentes indústrias e países acirrou a necessidade de diferenciação e a criação de marcas 

mostrou-se vital para a sobrevivência nesse competitivo cenário econômico. Foram tantas 
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as marcas novas nos dois primeiros séculos da Revolução Industrial113 - como as gigantes 

Coca-Cola, Procter & Gamble, Ivory Soap, Heinz, Quaker Oats e Campbell's - que vários 

países estabeleceram legislações para normatizar a criação de marcas, como a Lei de 

Marcas de Mercadorias na Inglaterra (1862), a Lei Federal da Marca de Comercio nos 

EUA (1870) e a Lei para a Proteção de Marcas na Alemanha. Por volta de 1890, segundo 

Perez (2004, p. 9), a maioria dos países industrializados possuía legislações específicas 

para garantir os direitos de exploração do nome e aparência (embalagem, logotipo, cores) 

aos proprietários das marcas da indústria, denominadas por Domingues (apud PINHO, 

1996) de "marcas de comércio e indústria".  

A partir da Segunda Fase da Revolução Industrial, no final do século XIX, a 

atividade industrial passou à linha de produção114, em que o produto passa em uma 

esteira automatizada e cada funcionário ou agrupamento realiza uma fração de seu 

processo de fabricação. Os critérios para a escolha da tarefa a ser desempenhada por um 

funcionário dava-se pela rapidez e destreza na execução de ações simples, repetitivas e 

específicas; a afeição ou identificação para com a tarefa, em contrapartida, não eram 

consideradas importantes para os contratantes e empregados em sua candidatura às vagas 

ociosas da indústria. Além de acelerar a produção, colocando com isso uma maior 

quantidade de bens no mercado em menor tempo 115, as linhas de produção tinham 

consequências além da esfera econômica. Elas imputaram modificações no trabalho dos 

funcionários e na própria natureza dos bens de consumo produzidos sob sua lógica.  

Ao transpor o protagonismo da produção para a máquina, as indústrias sob o 

regime da linha de produção afastaram o trabalhador do produto final, limitando o seu 

potencial de criação e intervenção e rompendo com uma identificação secular entre o 

trabalhador e a integralidade da obra. No que tange aos produtos, as linhas de produção 

tornaram-nos ainda mais padronizados em comparação com a primeira fase do processo 

de industrialização, ainda focado na manufatura, e isso teve grande impacto na natureza e 

identidade das marcas surgidas a partir de então. Nesse cenário, trabalhadores e os frutos 

                                                
113 Segundo Lipovetsky (2007, p.29), somente na França, "De 1886 a 1920, o número de marcas registradas passou de 5520 para 25 
mil".  
114 Idealizada pelo americano Henry Ford (1863-1947) e aperfeiçoada, posteriormente, pelo também americano Frederick Taylor 
(1856-1915), nos sistemas de produção conhecidos como, respectivamente, Fordismo e Taylorismo. 
115 Lipovetsky (2007, p. 27) sobre o salto produtivo nas indústrias a partir da adesão às linhas de montagem: "Graças à linha de 
montagem móvel, o tempo de trabalho necessário à montagem de um chassi do modelo 'T' da Ford passou de doze horas e 28 minutos, 
em 1910, para uma hora e 33 minutos, em 1914."  
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de seu trabalho transformam-se em produtos-marcas, desumanizados. Antes da 

Revolução Industrial, as marcas eram sinônimo de corporações de renome secular, dos 

artesãos que as fabricavam, oriundas de gerações de pessoas pautadas por dedicação e 

identificação com seu trabalho e produção. Elas estavam impregnadas do toque das mãos 

de quem as fizera, do cheiro das terras de onde vinham, das identidades e subjetividades 

de seus fabricantes, dos símbolos, imaginários e hábitos de consumo provenientes de sua 

cultura de origem e, por essa razão, eram símbolos identitários dessa e de seus habitantes. 

As primeiras marcas da indústria, em contrapartida, eram selos padronizados 

para produtos feitos em série por máquinas e mãos anônimas exploradas na indústria116 e, 

por essa razão, desumanizadas pela alienação117 do operário perante sua obra. A relação 

entre marca, produtor e cultura de origem some progressivamente conforme se aprofunda 

a Revolução Industrial. Nas linhas de produção, concomitantemente com a padronização, 

as marcas passaram a ter a sua fabricação dispersada em muitas esteiras distribuídas em 

diversos países. A produção tornou-se apátrida e acultural, assim como seus produtos. 

Antes predominantemente vendidos a granel, os produtos vindos das indústrias 

passaram a estampar as marcas estabelecidas por seus proprietários, os empreendedores. 

A decisão do nome, métodos de produção e detalhes pertinentes à marca não mais dizia 

respeito àqueles que a vendiam e fabricavam, esses definitivamente desvinculados das 

decisões e, via de regra, tratados a partir de então como peças móveis, descartáveis e 

substituíveis do grande esquema industrial. Essa mudança nas relações entre produtores e 

marca em muito se diferencia do padrão observado nas guildas medievais, em que os 

fabricantes e vendedores tinham um relativo poder de criação e gestão das marcas sobre 

as quais seu trabalho incidia. 

Outra modificação importante nessa relação diz respeito aos locais de venda e 

formas de compra pelo consumidor final, conforme aponta Lipovetsky (2007, p. 27). 

Antes da Revolução Industrial, elas eram vendidas em estabelecimentos específicos e na 

maior parte próximos dos locais de produção. As marcas vendidas eram escolhidas pelos 

comerciantes por uma relação de confiança com seus proprietários e fabricantes e, por 

essa preferência, elas eram indicadas para o consumidor final. Mais do que representantes 

                                                
116 A jornada de trabalho nas fábricas durante as primeiras décadas da Revolução Industrial variava de 14 a 16 horas diárias para 
adultos, e de 10 a 12 horas por dia para as crianças. Os salários eram muito baixos e as condições de trabalho precárias.  
117 Termo no sentido marxista. 
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de marcas, comerciantes e suas lojas atuavam como mediadores importantes do consumo 

e das relações entre marcas e consumidores. Com a Revolução Industrial, esse elo sofre 

uma significativa modificação.  

A partir da instauração da lógica de produção e consumo industrial, as marcas da 

indústria deixam de ser exclusividade de determinados comércios e regiões para serem 

vendidas simultaneamente em vários pontos de venda. Além da perda de exclusividade 

por parte dos comércios, a compra das marcas por esses estabelecimentos passa a ocorrer 

por meio de intermediários, afastando-os ainda mais do contato direto com os produtores 

e proprietários das marcas. Essa dispersão de venda acarreta em uma migração do polo de 

fidelização dos consumidores, antes nos estabelecimentos, para as marcas de indústria.  

As modificações advindas com a Revolução Industrial trouxeram benefícios 

econômicos para os empreendedores e um panorama mais profundo de empobrecimento 

das relações originárias de identificação entre marcas, pessoas e cultura. Da mesma forma 

que "desaparece o seu sentido simbólico e o seu estatuto antropomórfico milenário" 

(BAUDRILLARD, 2009, p.146) dos produtos e, consequentemente, das marcas118, essas 

modificações abrem espaço para uma aproximação inédita do público com esses bens de 

consumo e isso requer uma maior intensidade de esforços por parte das marcas para a 

criação e manutenção dessa relação de fidelidade. Uma das ferramentas utilizadas para 

essa consecução são os anúncios publicitários, conforme veremos mais à frente. 

Juntamente com essas possibilidades de ganho surgem questões problemáticas à 

criação e gestão das marcas: qual sua identidade ao saírem das indústrias, uma vez que 

essas fabricavam os mesmos ou semelhantes produtos, sem mais emanar de uma cultura, 

imaginário e fabricantes facilmente distinguíveis? O que ou quais ferramentas poderiam 

persuadir à venda das marcas diante da maior autonomia do atendimento e dos locais de 

venda? Esses problemas eram inéditos, até então o processo de criação, distribuição e 

fidelização dos produtos assinalados com marcas era orgânico, não algo pensado desde a 

sua criação com diversas variáveis a serem consideradas. Antes da Revolução Industrial, 

as ferramentas de promoção dos produtos e marcas eram intrínsecas às suas naturezas, a 

seu local ou cultura de fabricação e elementos próprios e internos.  

                                                
118 Essa afirmativa refere-se à modificação dos produtos e essa pesquisa toma a liberdade de estendê-la às marcas, uma vez que nesse 
cenário elas ainda são sinônimo desses. 
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A primeira saída para esse impasse foi apontada pelos primeiros profissionais do 

Marketing119: a publicidade, feita em escala industrial. Desde seu estágio embrionário, as 

propagandas modernas120 se tornaram as porta-vozes das marcas (e assim permaneceram 

até a década de 1990), desempenhando um papel importante na instauração do consumo 

de massa121 ao ‘educar’ os consumidores para um consumo frequente, contínuo e no qual 

a lealdade recai preferencialmente sobre as marcas, não mais sobre os vendedores e seus 

estabelecimentos. A adesão à publicidade como principal estratégia de promoção das 

marcas a partir dessa fase pode ser compreendida em um exemplo que demonstra sua 

eficácia técnica: a marca inglesa de sabonetes Sunlight, após um período de intensa 

campanha publicitária, aumentou suas vendas de 3 mil toneladas, em 1886, para 60 mil 

em 1910 (PINHO, 1996, p. 13-14). Esse e outros exemplos, como a Coca-Cola 

(LIPOVETSKY, 2007, p. 29)122, indicam a importância da publicidade na divulgação, 

persuasão e construção de fidelidade com os consumidores na era industrial. 

Como porta-voz das marcas, a publicidade passou a desempenhar um papel 

significativo na construção de sua imagem ou identidade institucional, conforme aponta 

McCracken. Nessa construção, outras estratégias comunicativas seriam utilizadas para 

além dos triviais símbolos e nomes de identificação. Como é de se supor, uma das 

consequências da Revolução Industrial foi a saturação de bens de consumo semelhantes e 

muitas vezes iguais no mercado, sendo a diferenciação através da criação de marcas vital 

à permanência de produtos nesse competitivo cenário.  

No entanto, diferenciar bens apenas utilizando-se de "um nome, termo, sinal, 

símbolo, desenho, ou uma combinação dos mesmos" já não era uma estratégia eficaz. 

Com a dispersão de uma cultura global, a cultura-mundo que se desenhava no horizonte, 

símbolos, narrativas e arquétipos passaram a ser compartilhados por outras sociedades e 

culturas, não sendo mais artigos incomuns ou exóticos como eram os imaginários das 

marcas de comércio medievais para algumas culturas. O desenho manual de uma cruz ou 

                                                
119 De acordo com Kotler, o Marketing originou-se com a Revolução do consumo na Revolução Industrial e seu objetivo é a 
otimização das vendas e, entre muitas atribuições, a criação e publicização das marcas. 
120 O nascimento da publicidade moderna ocorreu concomitantemente com a consolidação da imprensa na Europa e expansão dos 
mercados consumidores pela Revolução Industrial, no século XVIII, segundo Carrascoza (2004).  
121 Nos termos de Bauman (2007) e Lipovetsky (2007). 
122 Essa eficiência justifica o progressivo crescimento em investimentos publicitários a partir da primeira fase do consumo, como o que 
ocorreu com a marca Coca-Cola, que investiu uma soma de cerca de U$ 11 mil em 1892 em campanhas publicitárias, U$ 100 mil em 
1901 e menos de uma década depois, em 1912, deu um salto para U$ 1,2 milhões. Esse valor mais que triplicaria em menos de duas 
décadas: em 1929, o ano da grande crise, ele alcançou a soma de U$ 3,8 milhões. 
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estrela, ou um termo ou sobrenome de uma região, era facilmente distinguível e, portanto, 

uma marca clara em uma sociedade medieval, mas o mesmo não se pode dizer nas 

sociedades que se formaram a partir da Revolução Industrial. Era preciso diferenciar os 

bens com criações originais, que distinguissem e ainda cumprissem a função da marca, o 

que não mais correspondia à possibilidade oferecida por signos facilmente copiáveis 

pelas técnicas de impressão, agora mais avançadas e banalizados na cultura do consumo 

de massa que se instaurara a partir de então.  

Além desses fatores, colaborava para a mudança da natureza das marcas o 

processo de revolução do consumo123 da primeira fase da Revolução Industrial exposto 

acima. Atiçar constantemente o desejo do consumidor e esgotar os numerosos produtos 

que a indústria a todo instante despejava no mercado era o desafio da recém nascida 

publicidade moderna e das novas marcas da indústria. Sua sobrevivência dependia do 

sucesso dessa empreitada, pois seu lucro vinha da venda em grandes quantidades a um 

baixo custo unitário (LIPOVETSKY, 2007, p. 28), lógica inversa à dos períodos 

anteriores, como o capitalismo mercantilista e a economia dos feudos na Idade Média.  

Dadas essas contingências, a estratégia de diferenciação e persuasão ao consumo 

das primeiras marcas comerciais industriais migrou da simples escolha de sinalização 

sígnea para a filiação a discursos e imaginários selecionados e reincorporados às mesmas 

em suas manifestações nas propagandas modernas. Essa seleção foi deixada a cargo dos 

técnicos em Marketing e profissionais da publicidade. Esses imaginários e discursos não 

eram fruto da imaginação das recentes agências e departamentos de propaganda, mas do 

interior da sociedade e da cultura, especificamente da globalizante cultura e imaginários 

do capitalismo, "um sistema cultural totalitário, isto é, que pode integrar todas as 

significações, seja qual for a respectiva origem." (BAUDRILLARD, 2009, p. 146). 

Dessa forma, a identidade dessas marcas, a partir da Revolução Industrial, não 

mais emanava organicamente de uma cultura local específica, mas tinha seu sentido 

construído a partir de uma fonte mais vasta e apátrida: uma cultura de dimensões globais 

e seu discurso de consumo universal. Cerca de um século mais tarde, entre as década de 

1970 e 1980, essa cultura se consagraria como uma grande teia cultural global, a cultura-

                                                
123 CAMPBELL, 2001, p.32; LIPOVETSKY, 2007, p.28; EWEN, 1976, apud FEATHERSTONE, 1995, p.32 
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mundo (LIPOVETSKY; SERROY, 2011)124, na qual estabelecia-se a mais recente 

configuração das marca de indústria e comércio, as marcas emocionais.  

As identidades das marcas pós-revolução deixam de emanar organicamente dos 

produtos e da cultura de origem, tornando-se construtos simbólicos frutos de um esforço 

ativo de criação e seleção estratégica de símbolos e discursos circulantes em uma cultura 

territorialmente extensa para atender aos desejos de um mercado consumidor existente ou 

criado. Essa complexificação da natureza das marcas refere-se à sua transformação de 

“um nome, termo, sinal, símbolo ou desenho, ou uma combinação dos mesmos” 

(KOTLER, 1998, p. 393), em instituições sociais discursivas, termo referido por Perotto 

(2007, p. 131) e resumido pelo mesmo no seguinte trecho:  

 
Entendemos que a marca é uma instituição social, isto é, uma 
construção simbólica compartilhada, uma abstração, resultante de 
processos e estratégias de objetivação e significação. [...] Identificamos 
que a marca contemporânea é um fenômeno de natureza essencialmente 
discursiva. Independentemente da situação, formas ou condições em 
que circula, a marca é um projeto discursivo. Não se trata de um tipo de 
discurso comum, mas que se organiza sob uma determinada lógica e 
estruturação que tornam a marca um gênero discursivo de 
características únicas, capaz de assimilar uma impressionante variação 
de conteúdos e de ser aplicado a universos bastante distintos. (grifo do 
autor) 

  

Isso não significa dizer que as marcas de comércio e indústria abandonaram sua 

função original, enquanto marcas está no seu cerne existencial a identificação de bens ou 

serviços. Entretanto, o cenário econômico, cultural e social consolidado a partir da 

Revolução Industrial - em que vigora o consumo de massa de produtos produzidos em 

série e, portanto, padronizados; da ascensão dos meios de comunicação de massa e da 

publicidade moderna - forçou a reelaboração das estratégias de diferenciação das marcas 

para além da adoção de símbolos e nomes. Essa mudança é aqui apontada como uma 

adesão voluntária e estratégica a elementos simbólico-discursivos provenientes da cultura 

de consumo de massa então instaurada e à ênfase dada a esses elementos discursivo-

simbólicos em sua manifestação como atributos de distinção e valor.  

                                                
124 O projeto da Modernidade culminou com a formação da cultura-mundo, uma cultura global que, entre outras características, está 
centrada no consumismo e na industrialização. A Revolução Industrial foi uma das consequências desse projeto e dele forma-se a 
cultura-mundo, segundo os autores. 
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Em um mercado saturado de mercadorias vindas da indústria e, portanto, pouco 

ou não possíveis de distinção, esses elementos simbólico-discursivos vão paulatinamente 

sobrepor-se aos demais atributos materiais, tais como características do serviço ou 

produto, atendimento e preço, tornando-se atributos tão ou mais importantes que os 

produtos e serviços que as marcas representam, conforme vemos na mais recente fase do 

consumo (LIPOVETSKY, 2007), no capítulo sobre as marcas emocionais.  

Discursos, símbolos e imaginários nas marcas não são uma formatação inédita. 

Como bens culturais, é da sua natureza serem permeadas por esses conteúdos desde a sua 

origem. O que essa pesquisa aponta, à luz de sua bibliografia, é o aprofundamento desse 

processo a partir da Revolução Industrial e da instauração da sociedade de consumo de 

massa. Para apresentar a progressiva mudança que leva às marcas emocionais, entidades 

essencialmente simbólicas de discurso emocional, elaboramos uma breve cartografia dos 

imaginários e discursos que as marcas de indústria e comércio assumiram desde a sua 

origem, dividindo-as em três fases de acordo com as épocas do consumo Moderno e 

HiperModerno apontadas por Lipovetsky (2007), somadas a pontos de Bauman (2007), 

Baudrillard (2009) e Campbell (2001) sobre o consumo, brevemente explanadas a seguir.  

 

 

3.4.1 - 1ª fase das marcas de indústria: sinônimo de produto e retórica apolínea  

As primeiras marcas de indústria e comércio, surgidas a partir da segunda 

metade da Revolução Industrial (século XVIII), carregavam resquícios das marcas de 

comércio das guildas e artesãos medievais, sendo identificadas apenas com símbolos ou 

termos simples. Conforme prosseguiu a expansão das fábricas e, em decorrência, o 

surgimento de produtos industrializados e serviços para a nova massa consumidora, 

houve um aumento significativo na quantidade de marcas e a diferenciação entre elas foi 

se construindo a partir da adoção de outras estratégias de comunicação, empregadas em 

todos os pontos de contato com seus consumidores.  

Desde essa época, as marcas deixaram de ser administradas como um projeto de 

negócios que requer atenção apenas à contabilidade. Enquanto instituições sociais, eram 

conduzidas como projetos discursivo-simbólicos que exigem esforços na construção e 

manutenção de uma identidade visual e discursiva clara, coerente, coesa e distinta. Essa 
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identidade necessita estar em consonância com os discursos e imaginários de seu tempo e 

público, que nessa primeira fase ainda não encontravam-se muito segmentados. 

No fim do século XIX, mais especificamente em 1880, Lipovetsky localiza a 

primeira fase do consumo moderno. Nessa fase, o consumo de massa ainda desenhava 

seus contornos e a doutrinação ou educação à sua prática era feita sobretudo pela 

propaganda, que persuadia a consumir as marcas da época. Conforme exposto, as marcas 

de comércio e indústria filiavam sua comunicação aos discursos e imaginários vigentes, 

especialmente os da sociedade de produtores, como as metanarrativas125 do progresso, da 

emancipação pela ciência126, o discurso do carpe diem, o imaginário urbano cosmopolita 

das metrópoles culturais da Europa, dentre outros. Esses elementos simbólico-discursivos 

eram exaltados nas propagandas e, via leitura atributiva do consumidor, incorporados à 

imagem institucional das marcas.  

Nas propagandas da época, as marcas eram exibidas como soluções para a nova 

vida moderna e realizadoras dos desejos de consumo sempre sonhadas e então possíveis 

devido aos avanços técnico-científicos e ao progresso material inédito que a humanidade 

conquistara entre os séculos XIX e meados do XX, sendo apresentadas também como 

símbolos dos novos tempos, segundo Lipovetsky (2007, p.31). Para exemplificar esses 

discursos e imaginários nas marcas das primeiras fases da indústria, recorremos a um 

simples exercício de identificação desses elementos em duas peças publicitárias de 

marcas icónicas do segmento alimentício da época, um dos precursores na utilização de 

marcas na indústria. Faremos uso da metodologia de análise semiológica (ECO, 2001). 

Escolhemos iniciar com uma peça publicitária da marca Coca-Cola, líder em seu 

segmento em muitos países e uma das mais rentáveis historicamente na indústria. A razão 

de sua escolha deve-se ao fato de essa marca ser uma das mais icônicas da época e um 

dos melhores exemplos de marcas que filiaram-se a elementos simbólico-discursivos em 

sua comunicação publicitária nessa primeira fase do consumo e das marcas de indústria.  

 

                                                
125 Metanarrativas ou "grandes relatos", como o nome diz, são narrativas ("Histórias que comunidades contam a elas mesmas para 
explicar sua existência presente, sua história e ambições futuras." (MALPAS, 2003, p. 21, tradução livre) de grande alcance e adesão, 
Segundo Lyotard, elas orientam indivíduos e cultura a certos comportamentos e culminam na sua expressão ou identidade cultural. 
126 Sinônimo da metanarrativa do saber, denominada por Lyotard (1986) como do "grande relato" especulativo, a qual legitimou a 
nascida ciência positivista em seu intento de desnudar a realidade e elevar a raça humana ao seu potencial máximo. 
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Figura 1: anúncio Coca-Cola Hilda Clark (1903)  

Fonte: Site Ad Branch127 

 

Na peça acima, que data da década de 1900, observa-se o retrato da atriz Hilda 

Clark (1872-1932), mulher jovem (identificada pelos atributos de tez corada, bochechas 

cheias, ausência de marcas do tempo na pele e cabelos) com vestuário e ornamentos 

luxuosos (grande colar de pérolas, mangas bufantes e tecido volumoso) típicos de festas 

da alta burguesia, segurando uma taça com líquido marrom-avermelhado, cor da bebida 

Coca-Cola, em posição gestual de brinde. Em seu colo há um leque de plumas e uma 

carta escrita a punho, outra alusão à classe social elevada da personagem. Envolvendo o 

retrato, há uma moldura de flores e arabescos desenhada nos mesmos tons do vestuário 

da donzela em estilo art déco. Por meio da leitura semiológica (ECO, 2001), podemos 

interpretar esses símbolos com significados que traduzem a classe social abastada da 

personagem retratada e o contexto festivo do retrato. 

Considerando signos como o brinde, o vestuário, a ocasião do retrato e outros 

como elementos marcários que aludem a discursos e narrativas, identificamos nessa peça 

discursos e imaginários então populares, destacando-se o carpe diem, culto à celebração 

dos prazeres da vida, no caso moderna e suas novas possibilidades. A Coca-Cola associa 

sua imagem institucional a elementos discursivos-simbólicos, persuadindo ao consumo 

através de elementos para além da materialidade de seu produto, uma bebida gaseificada.  

                                                
127 Disponível em: <http://www.adbranch.com/first-coca-cola-girl/.> Acesso: julho de 2015 
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Essa narrativa está de acordo com o apontamento de Lipovetsky (2007, p. 31) 

sobre a primeira fase do consumo, caracterizada pela mudança sutil do significado 

atribuído ao consumo. De hábito repetitivo, necessário e determinado a certos horários e 

dias da semana, comandado pelas cartilhas racionais da economia e logística doméstica 

oriundas da ética protestante (CAMPBELL, 2001), o consumo passa a contemplar o 

prazer, a inserir-se em ocasiões furtivas como passeios nas charmosas praças públicas dos 

centros urbanos, reuniões em cafés próximos a lojas de departamentos e, tal como 

sugestionado nessa peça, a um brinde comezinho da rotineira bebida Coca-Cola. Nessas 

ocasiões, o consumo configura-se como um passatempo moderno e, décadas mais tarde, 

na terceira fase do consumo, uma das principais fontes de prazer da sociedade 

contemporânea, segundo Lipovetsky (2007) e Bauman (2007).  

 Outro exemplo para ilustrar a natureza discursiva-simbólica dos anúncios das 

primeiras marcas de indústria: na peça abaixo, da marca norte-americana de cereais 

Shredded Wheat, de 1909, é retratada uma mulher em pé, apoiada a uma mesa e 

segurando no alto uma caixa branca identificada com a marca, para a qual a personagem 

olha com uma expressão de satisfação e admiração. Na parede da cena há um quadro com 

a imagem de uma sineta e a palavra liberty, liberdade. Essa senhora usa vestimentas e 

adornos simples, dentre eles uma corrente longa semelhante à que serventes usavam para 

guardar as chaves das residências. No texto do anúncio há a confirmação da profissão da 

personagem, empregada doméstica, e a explicação de seu gesto de exaltação ao produto 

no título e subtítulo do anúncio: "Her declaration of independence. The Servent problem 

changes to Servent sense and servent sunshine in the home where Shredded Wheat is 

known." 128. Ao longo do texto, reforçam-se as qualidades do produto, dentre as quais, 

além de sabor e qualidade dos ingredientes, destaca-se a praticidade, essa a responsável 

por libertar serviçais e donas de casa do preparo de cereais para as refeições matinais.  

Identificamos no anúncio, pela leitura interpretativa de signos visuais e textuais, 

os discursos da emancipação feminina (em seus primeiros percalços), o do progresso 

científico então em voga e imaginários relacionados a eles: os mitos e metanarrativas da 

emancipação humana e do progresso científico da Modernidade, cujos símbolos de 

dominação da natureza pelo homem podem ser identificados na figura da caixa de 
                                                
128 Tradução do autor para o português: "Sua declaração de independência. O problema das serviçais muda para a sensatez das 
serviçais e a alegria das mesmas na casa onde Shredded Wheat é conhecido." 
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cereais, que elimina a necessidade da feitura manual de refeições e transforma os grãos 

encontrados inteiros na natureza em pedaços prontos para consumir; o schéme da 

súbida/verticalização no gesto manual ascendente da personagem; e, por fim porém não 

menos importante, o arquétipo da mulher independente. 

 

 
Figura 2 - Anúncio Shredded Wheat (1909) 

Fonte: Site Vintage Ad Browser129 

 

As publicidades da Shreded Wheat e da Coca-Cola são exemplos de adesão a 

imaginários e discursos na manifestação comunicacional das marcas da primeira fase do 

consumo e na sociedade de produtores, como o carpe diem, as narrativas do progresso e 

emancipação feminina. Essa manifestação marcária, que ia de rótulos de embalagens a 

anúncios publicitários nas ruas e cinema e depois no rádio, era, em sua maior parte, feita 

através de longos e explicativos textos em anúncios que versavam sobre as propriedades 

e indicações de uso do produto ou serviço, à semelhança do anúncio da Shreded Wheat.  

Carrascoza (2004) nomeia essa estratégia de persuasão publicitária racional de 

apolínea, cuja racionalidade da retórica não excluí a utilização de um tom onírico nas 

mensagens publicitárias, a exemplo do anúncio da Coca-Cola. Sobre isso, Carrrascoza 

(2004, p. 34) pontua: “na acepção nietzschiana, o apolíneo está ligado ao sonho, e não 

por acaso os textos publicitários que se apoiam nesse conceito e exploram a racionalidade 

intentam persuadir o público com um conteúdo idílico, ainda que baseado na lógica-

formal aristotélica.” Essa ambivalência é compreensível na passagem da ética protestante, 

                                                
129 Disponível em: http://www.vintageadbrowser.com/food-ads-1900s. Acesso: julho de 2015 
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de discurso racional, para a romântica, de discurso emocional, hedonísta, que não se deu 

de maneira abrupta e sim por um processo gradual. Nessa primeira fase, observava-se um 

predomínio da ética protestante em detrimento da romântica. A identidade das primeiras 

marcas da Revolução Industrial estava muito atrelada à sua função e, dessa forma, os 

elementos simbólicos-discursivos empregados na publicização aludiam a funções mais 

imediatas do consumo do produto/serviço da marca. A exemplo, a praticidade do cereal 

matinal Sheredded Wheat e o discurso e narrativa do progresso científico que possibilitou 

sua criação e a bebida gaseificada Coca-Cola e o discurso e metanarrativa do carpe diem.  

Os discursos e imaginários circulantes na cultura, apropriados pela comunicação 

das marcas e ligados a sua imagem institucional como partes de seu diferencial, vão 

desde então sobrepor-se valorativamente à função e materialidade dos produtos ou 

serviços a ponto de não ser possível, no avançar da cultura do consumo que culmina na 

sociedade de consumidores, a distinção entre a natureza simbólica e discursiva e o que é 

propriamente o produto ou serviço oferecido. No estágio contemporâneo das marcas de 

indústria, comandado pelo branding, a semântica das marcas torna-se uma criação muito 

anterior à produção, feita da adesão a discursos e emulação de arquétipos, ao contrário do 

que ocorria nessa primeira fase do consumo e das marcas de indústria, quando esses 

elementos ligavam-se à mensagem marcária e de acordo com a materialidade e função de 

consumo do produto ou serviço. 

A partir dessas incorporações discursivas e simbólicas na manifestação das 

marcas, das modificações nas práticas de consumo observadas com o avanço do processo 

de industrialização e o estabelecimento da ética romântica, o consumidor passa a comprar 

não apenas motivado pelos atributos do produto-serviço e por uma racionalidade-

comedimento no ato da compra, comportamentos típicos da moral protestante, e sim pela 

identificação e sedução dos discursos e imaginários que a marca carrega em seu nome, 

embalagem, propaganda e outros pontos de contato que comunicam sua identidade 

institucional. Essa mudança comportamental, que começa a ser mais visível na década de 

1950, marca o início da segunda fase do Marketing para Kotler, da mudança do discurso 

publicitário (CARRASCOZA, 2004) e do consumo (LIPOVETSKY, 2007), sendo o 

período em que começam a aparecer sinais visíveis da crise da Modernidade e traços do 

que viria a ser a Modernidade Líquida, ou pós-modernidade, e as marcas emocionais.  
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3.4.2 - 2ª fase das marcas de indústria: mercadoria-signo e retórica mista 

Na década de 1950, a época dourada do american way of life, a sociedade norte-

americana era a protagonista de uma mudança nos hábitos de consumo que impactou na 

natureza e comunicação das marcas de comércio e indústria da época. O aumento do 

consumo nos países industrializados e sua democratização para novos mercados, como os 

países do terceiro mundo, permitiu novas possibilidades de segmentação dos bens de 

consumo e, diante dessa oportunidade, muitos empresários apostaram na criação e 

expansão da linha de marcas para segmentos de público cada vez mais específicos.  

Nesse cenário competitivo em que proliferavam marcas vindas da indústria, a 

persuasão ao consumo, esforço deixado a cargo da propaganda, passou a se dar sobretudo 

através da associação de elementos discursivo-simbólicos diversos, não mais totalmente 

atrelados à materialidade e uso factual dos produtos ou serviços. Concomitantemente a 

essa estratégia, formava-se um comportamento de consumo que pautava-se para além das 

utilidades dos produtos, os signos e os significados a eles associados, o que justifica a 

afirmação de pesquisadores, dentre eles Lipovetsky, de que a imagem da marca, não mais 

o produto, tornou-se, a partir dessa fase, seu maior valor. Essas mercadorias altamente 

simbólicas são denominadas por Baudrillard (2009) de mercadorias-signo.  

A agregação maior de símbolos e discursos às marcas e a mudança de 

comportamento do consumidor pode ser entendida como prenúncio da falência dos 

discursos e metanarrativas nas quais fundamentava-se o grande projeto modernista, da 

emancipação universal e do saber absoluto, e sua guia moral, a ética protestante. A crise 

da racionalidade moderna pode ser atribuída a uma série de descobertas em meados do 

século XX, destacando-se a teoria da relatividade de Einstein no campo das ciências 

outrora absolutas e o estudo do discurso encabeçado por Foucault na filosofia, somados 

aos próprios rumos da civilização que abalaram a crença no poder da razão em explicar o 

universo e guiar a humanidade a um futuro promissor. O nazismo, em um dos capítulos 

mais vergonhosos da história humana, utilizou-se da crença da racionalidade pura como 

ferramenta persuasiva e legitimadora em seu projeto de extermínio de judeus e outros 

povos. A racionalidade, uma das principais metanarrativas e discurso legitimador da 

ciência, como se viu, não era clara e neutra como parecia ser.  
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O questionamento da metanarrativa da racionalidade e da ética protestante abriu 

caminho para a ética romântica e um comportamento social e de consumo mais sígneo e 

menos pragmático. Nessa segunda fase do consumo, a sociedade capitalista experimentou 

ao lado da difusão em massa dos bens de consumo o nascimento de "uma cultura 

cotidiana dominada pela mitologia da felicidade privada e pelos ideais hedonistas." 

(LIPOVETSKY, 2007, p. 102). Como um período de transição, nesse período ambas as 

éticas coexistiam e, por essa razão, esbarravam-se padrões de consumo. Dessa forma, 

observa-se nessa fase um comportamento de consumo caracterizado ainda pelo acúmulo 

de bens, dado predominantemente por motivações racionais que primam pela distinção 

social, a utilidade dos produtos e a família, núcleo central da vida burguesa, em 

conformidade com a ética protestante e a sociedade de produtores da Modernidade Sólida 

(BAUMAN, 2007). Por outro lado, era sentido um comportamento de consumo narcisista 

e hedonista, isso é, voltado às necessidades individuais e desejo de desfrutar os prazeres 

dos objetos de consumo, sua materialidade e os discursos e imaginários por ele 

suscitados, o que correspondente a um comportamento típico da ética romântica. 

As ambivalentes motivações do consumo nessa fase do consumo moderno eram 

visíveis nos discursos e imaginários adotados pelas marcas, notadas principalmente nas 

grandes mídias de massa, que cresciam em penetração social com a dispersão do rádio e a 

chegada e popularização da televisão. Nessas mídias, proliferavam anúncios publicitários 

de todo tipo de marcas de produtos e serviços que traziam em si essa ambivalência moral, 

a exemplo da narrativa de exaltação das marcas como signos de prazer e, ao mesmo 

tempo, de discernimento, signos da identidade de um grupo e também individual.  

No cinema de Hollywood, poderosa marca do país que ascendeu ao olimpo da 

cultura global nessa época, astros em jeans Levi's dirigiam conversíveis "envenenados" 

fumando cigarros e bebericando Coca-Cola, Pepsi e outras embalados pelo suingue 

sedutor de Elvis Presley, correndo como cowboys modernos na busca do american way of 

life e de um espírito de juventude que exaltava o carpe diem, tipicamente um valor 

romântico. Como produtores e consumidores, esses indivíduos pertenciam a uma parcela 

da população moralmente aceita, segundo preceitos da moralidade protestante e, em 

consonância com essa, protagonizavam propagandas, elencando os diversos atributos de 

um carro, por exemplo, uma estratégia de persuasão de discurso racional.   



 96 

Carrascoza vai de encontro a esses apontamentos ao localizar nesse período o 

uma retórica em que a persuasão opera-se pelas vias da sedução, modalidade discursiva 

que o autor nomeia de dionisíaca, em contraponto à apolínea. No discurso dionisíaco, as 

marcas deixam de ser oferecidas de maneira direta, como no discurso apolíneo formal-

lógico, e passam a ser sutilmente inseridas em cenários construídos por arquétipos, mitos 

e elementos do imaginário evocados estrategicamente com celebridades e grupos sociais 

que passaram a ser figuras comuns na publicidade. Ainda havia resquícios de discurso 

apolíneo, mas ele declina progressivamente e aumentam, na mesma medida, os atributos 

simbólicos e discursivos na comunicação conforme o projeto modernista da sociedade de 

produtores perde espaço, processo que consolida-se na pós-modernidade. Kotler (2010) 

identifica, de maneira semelhante, uma modificação no comportamento de consumo dos 

indivíduos nessas duas décadas, com as experiências emocionais advindas do consumo 

ganhando mais importância para a decisão de compra. Procurando conciliar razão e 

emoção, o consumidor passa a ser um desafio aos publicitários até então habituados a 

focar-se na informação das qualidades intrínsecas dos produtos. 

O crescente caráter simbólico e discursivo das marcas de indústria permitia às 

mesmas exercer com excelência, a partir dessa fase, a função social de distinção das 

classes econômicas e dos gêneros, campo da onde emanavam as principais referências 

para a construção identitária na Modernidade (BAUMAN, 2005). É importante ressaltar 

que esse caráter classificatório no consumo não é novidade dessa fase ou outra anterior, 

pois, como qualquer bem cultural, os bens de consumo participam das lutas simbólicas 

sociais e da constituição das identidades dos campos, conforme atesta Bourdieu (1984), e 

subjetividades e identidades individuais ao materializar discursos e imaginários. O que 

apresentamos nessa pesquisa não é o ineditismo dessa função social, mas a maneira com 

que ela se dá em virtude da modificação na natureza dessas marcas, que tornaram-se 

instituições essencialmente discursivas e simbólicas a partir da Revolução Industrial. 

Nessa segunda fase, avança o processo de densificação desses atributos e, com isso, 

aumenta a função social desses bens de consumo nos processos de auto-constituição.  

Para visualizar e discutir essa densificação simbólica e discursiva assumida pelas 

marcas indústrias na fase aqui convencionada e seu potencial como objetos de referência 

identitária à época, recorremos ao exercício anterior de análise semiológica de peças 
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publicitárias, uma vez que até então elas eram o espaço convencionado de comunicação 

das marcas com seu público. A escolha desses anúncios partiu do critério da popularidade 

das marcas nesse período e sua nacionalidade. Consideramos-nas representantes do 

imaginário e discurso dessa fase do consumo, cujo epicentro foram os Estados Unidos.  

Como primeiro exemplo, o anúncio da Pepsi Cola (1959), abaixo. É retratado 

um sorridente casal com trajes típicos do verão - a mulher de maiô, ao seu lado um óculos 

de sol na mesa de canto e o homem vestindo um traje informal, bermuda listrada e 

camiseta polo de manga curta em cores claras, em seu ombro está apoiada uma toalha - 

relaxados numa espécie de jardim externo de uma casa ou clube. Ela está sentada 

displicentemente em uma cadeira de estar e ele inclinado em direção a ela, de pé, ambos 

fitando-se de maneira alegre e descontraída. Duas garrafas de Pepsi com conteúdo pela 

metade aparecem na mesa de canto, mesma quantidade de pessoas da cena, o que denota 

que a bebida está sendo consumida na ocasião. Os personagens aparentam ser adultos, 

entretanto, seu comportamento relaxado dificulta precisar a faixa etária, efeito 

provavelmente proposital do anúncio. 

 

 
Figura 3 - anúncio Pepsi Cola "As Today" (1959)  

Fonte: Site Vintage Browser Ad130 
 

Em uma análise discursiva do texto depreendido da imagem, identificamos nesse 

anúncio uma nítida alusão ao discurso e narrativa do american way of life em que faz-se 

referência à nova maneira de se comportar "Nos dias de hoje" e na "América de hoje", 

                                                
130 Disponível em: <http://www.vintageadbrowser.com/drinks-ads-1950s/7 >. Acesso: agosto de 2015 
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um comportamento jovial, descontraído e sociável que o casal retratado parece ilustrar: 

"Nos dias de hoje. Compartilhe a sua juventude. Esse é o motor da América de hoje, onde 

pessoas jovens, descoladas, de todas as idades estão dando uma luz nova para toda a 

nação. Esteja atualizado. Aparente ser inteligente. Permaneça jovem, justo e charmoso. 

Seja sociável. Beba uma Pepsi, a Pepsi mais leve de hoje, reduzida em calorias. Pepsi 

Cola: a leve refrescância." (tradução nossa). 

Através da leitura interpretativa, associa-se a Pepsi a essa forma de se comportar 

da América. Nesse sentido, o consumo do produto implica não somente na sensação de 

resfrescância da bebida, mas ao comportamento jovial vindo de seu consumo simbólico. 

Dessa forma, ele ganha conotação discursiva-simbólica maior, não diretamente associada 

ao produto como nas primeiras marcas da indústria, sendo um exemplo da mercadoria-

signo de Baudrillard (2009). Como retórica, identificamos uma ambivalência entre os 

discursos apolíneo e dionisíaco, correspondentes às éticas protestante e romântica, 

respectivamente. Apesar de caracterizar-se como um discurso emocional, a propaganda 

apresenta esse de maneira racional, persuadindo-o através de um texto argumentativo. 

Como mercadoria-signo, a motivação do consumo dessa marca são seus discursos e 

imaginários, no caso, correspondente ao universo da juventude.  

Identifica-se, nesse anúncio, uma correspondência da marca com a identidade de 

seus consumidores, uma vez que ela promove a ideia de adesão a um grupo através do 

consumo. Podemos identificar essa mesma associação em uma série de anúncios da 

época da qual faz parte o anúncio analisado, mostrada abaixo. Os títulos - "Os sociáveis 

preferem Pepsi.", "Seja sociável, beba Pepsi." e "Feliz pausa para os joviais de todas as 

idades... é tempo e saborear uma Coca bem gelada e refrescante. Coca-Cola, o sinal de 

bom-gosto." - mostram a associação entre identidade de marca e comportamento social 

que traduz-se, por consequência, na identidade do grupo. Essa associação é frequente na 

manifestação das marcas nessa fase pois, ao nosso ver, essas marcas, como mercadorias-

signo, carregam discursos e imaginários identificados como símbolos de identidade. 
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Figura 4, 5 e 6 - anúncios Pepsi "Be sociable: have a Pepsi." (1959)  
Fonte: Site Vintage Ad Browser131 

 

 
Figura 7 - anúncio Coca-Cola "Sign of Taste" (1958)  

Fonte: Vintage Ad Browser132 

 

Comparando-se essas publicidades com as do período anterior, pode-se perceber 

uma mudança nítida na retórica discursiva das marcas e, concomitantemente, em sua 

natureza. Conforme apontado teoricamente e exemplificado nessas campanhas, as marcas 

começaram a associar seus atributos materiais a imaginários e discursos não vinculados 

diretamente ao seu consumo factual, ultrapassando os significados triviais das marcas 

como meros signos distintivos de produtos e tornando-se, assim, mercadorias-signo. Sob 

essa lógica, a refrescância da Pepsi foi associada a um estilo de vida e identidade juvenil, 

o sabor da Coca-Cola, por sua vez, como signo distintivo de valor pessoal. Conforme 

exposto, nessa fase, a associação simbólica servia como distinção de marca e suas 

estratégias de persuasão eram tanto emocionais (dionisíaco) quanto racionais (apolíneo). 
                                                
131 Disponível em: http://www.vintageadbrowser.com/drinks-ads-1950s.> Acesso: agosto de 2015 
132 Disponível em <http://www.vintageadbrowser.com/coke-ads-1950s/2.> Acesso: agosto de 2015 
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A partir da década de 1970, a associação de símbolos e discursos às marcas 

ganha força e forma, confundindo-se e sobrepondo-se ao significado instrumental de seu 

produto. Ao reservar mais espaço na comunicação e construção de suas identidades a 

símbolos, arquétipos e elementos do imaginário e ao filiarem-se a discursos que 

representam éticas e comportamentos humanos, essas marcas adquiriram uma dimensão 

simbólica inédita, tornando-se instituições antropomorfizadas e, por essa razão, capazes 

de inspirar identificação com consumidores ao ponto de esses estabelecerem conexões 

afetivas significativas e associarem suas identidades com essas marcas. Da radicalização 

estratégica dessa técnica de constituição identitária nascem as marcas emocionais, de 

natureza antropomorfizada, discurso dionisíaco, essencialmente emocional e de atuação 

cultural na forma de tecnologias do imaginário, conforme veremos no capítulo seguinte. 
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Capítulo 4 
AS MARCAS EMOCIONAIS 

 

Para essa pesquisa, a evolução das marcas de mercadorias-signo para marcas 

emocionais, mercadorias-simulacro conforme conceituamos, é um reflexo de mudanças 

de uma ordem maior que a conjuntura econômica e decisões empresariais teorizadas no 

Marketing. Entendemos que essas modificações operam-se conjuntamente no campo da 

cultura, no imaginário e no comportamento social e que os bens de consumo, em 

particular as marcas, espelham e, ao mesmo tempo, operam-nas. Uma vez que abordamos 

as marcas como bens culturais, para construirmos uma caracterização mais aprofundada 

dessas na contemporaneidade, julgamos necessário explanar o contexto cultural e social 

no qual elas originaram-se, relacionando-o com sua natureza antes de partirmos para sua 

caracterização através do tipo ideal de marca emocional.  

Em Gobé (2002, p. 176-178) temos indícios do aparecimento dessas marcas 

remontando à década de 1970. O célebre comercial da Coca-Cola em que povos davam-

se as mãos cantando juntos uma canção de ode à paz mundial, o ativismo pró-igualdades 

civis nas campanhas da Benetton, a adoção de um atendimento explicitamente afetivo na 

companhia aérea Virgin Atlantic, os logotipos sensoriais e os discursos ousados da Apple 

(democratizar a tecnologia) e da Nike (just do it!) são todos exemplos do que pode ser 

considerado prenúncio de uma nova configuração das marcas de comércio e indústria, na 

qual seu valor é construído principalmente por discursos e imaginários aos quais elas se 

vinculam e à retórica emocional que utilizam. Denota-se nessas marcas uma densificação 

do caráter discursivo e simbólico, construído desde a primeira fase das marcas de 

comércio e indústria e do consumo pós-revolução industrial, aprofundamento esse que 

vai originar marcas de natureza antropomorfizada cuja manifestação cultural corresponde 

às tecnologias do imaginário para essa pesquisa. 

Não por acaso essas marcas têm sua origem na mesma década que é o marco da 

pós-modernidade. Segundo Lyotard (1988), esse termo refere-se a uma condição cultural 

observada nas sociedades desenvolvidas133 a partir do século XX, especificamente após a 

2ª Guerra Mundial, e sua principal característica é a falência das metanarrativas e 

                                                
133 Para Lyotard (1988, p.15), seriam as sociedades informatizadas à época em que o livro foi escrito, década de 1970. Hoje cabe 
discussão acerca desse parâmetro, uma vez que a informática também disseminou-se nos países considerados em desenvolvimento. 
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metadiscursos que fundamentavam o grande projeto modernista, sobretudo as 

narrativas134 de legitimação do saber, processo que impactou a produção da ciência e que 

existe simultaneamente aos processos de produção narrativa. Lyotard (1988, p. 42) 

aponta, em consonância com os demais teóricos do paradigma pós-moderno, para um 

conceito fluído, em certo sentido mais frágil, de laços sociais, pautado no individualismo. 

Apoiado na teoria dos jogos de linguagem de Wittgenstein, ele enxerga na 

dinâmica social uma adesão construída a partir de acordos que assemelham-se aos tais 

jogos de linguagem, nos quais cada pessoa atua emitindo diferentes tipos de enunciados 

(lances) e interferindo na trama do jogo, inclusive do seu próprio, isso é, de sua vida. 

Como sujeitos, existimos dentro desses jogos de linguagem, somos transpassados por 

eles, os construímos e sua dinâmica constitui quem somos. Esses jogos legitimam-se em 

sua própria pragmática e estão em intersecção com outros (ibidem, p. 23).  

Para Lyotard, há sempre uma narrativa por trás dos acontecimentos, dos laços 

sociais, conduzindo as ações individuais ou, em Durand, os trajetos antropológicos. Na 

pós-modernidade desmoronam as metanarrativas e suas estruturas, os metadiscursos e a 

legitimidade da ciência holística moderna. Isso leva à disseminação dos jogos de 

linguagem e de vínculos sociais estabelecidos através deles em muitas frentes. No lugar 

das metanarrativas, os jogos de linguagem constroem micronarrativas múltiplas e, nesse 

contexto, os indivíduos não mais percebem uma hierarquia de importância entre elas.  

Partindo de outras bases teóricas, Bauman concorda com Lyotard ao apontar a 

crise das grandes instituições sociais e dos metadiscursos em que elas fundamentavam-se, 

identificados com o projeto da Modernidade Sólida. Para o sociólogo polonês, um dos 

principais sintomas da crise na contemporaneidade, denominada por ele Modernidade 

Líquida135, é a falência do projeto político-social da Modernidade Sólida que norteava os 

indivíduos. Isso acarretou em um profundo descrédito com tudo o que é coletivo e até 

com a própria ideia de unidade. Como resumem Deleuze e Guatarri (apud BAUMAN, 

2001, p. 29) sobre o indivíduo e a sociedade pós-modernas:  

                                                
134 Por narrativas, adotamos o entendimento de Malpas: "Histórias que comunidades contam a elas mesmas para explicar sua 
existência presente, sua história e ambições futuras." (MALPAS, 2003, p. 21, tradução nossa). Em Durand, o uso desse conceito 
implica outras metodologias de estudo não contemplados pela pesquisa. 
135 Expressão utilizada por Bauman a respeito da contemporaneidade. Os conceitos de pós-modernidade e modernidade líquida são 
semelhantes e por vezes o autor utiliza-se do segundo para se referir à atualidade, a exemplo da obra O mal-estar na pós-modernidade, 
o que dificulta seu enquadramento em um paradigma pós-moderno restrito. Bauman opta muita vezes por nomear o nosso tempo como 
Modernidade Líquida para demonstrar a especificidade da cultura contemporânea que, ao seu ver, acirrou algumas características da 
Modernidade, como hedonismo, narcisismo e consumo.  
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não acreditamos mais no mito da existência de fragmentos que, como 
peças de uma antiga estátua, estão meramente esperando que apareça o 
último caco para que todas possam ser coladas novamente para criar 
uma unidade, que é precisamente a mesma unidade original. Não mais 
acreditamos numa totalidade primordial que existiu uma vez, nem numa 
totalidade final que espera por nós numa data futura. 

  

O que fora separado, quebrado, não se pode colar novamente. Como indivíduos, 

nos encontramos órfãos da esperança de unidade fraterna da Modernidade. Perdemos a 

ilusão de que há um fim no caminho, um Estado de perfeição a ser atingido no horizonte 

breve e, em última instância, de um futuro promissor. Baudrillard, como nietszchiano 

pós-moderno que era, decretou: "In the future? There is no future"136. O único tempo que 

faz sentido ao homem pós-moderno é o do agora, um eterno presente, o novo tempo do 

presenteísmo, termo cunhado por Maffesoli. Na Modernidade Líquida, tudo o que era 

sólido, estável e pesado, desmancha-se no ar. A profética frase de Marx, popularizada 

décadas mais tarde como título da obra de Berman, Tudo o que é sólido desmancha-se no 

ar, enfim concretizou-se. 

O tempo não mais possui começo, meio e fim, não é mais cíclico, como 

costumava ser para os membros da Modernidade Sólida. Em vez disso, o tempo da era 

líquida é pontilista137, um emaranhado de pontos sucessivos sem vínculo entre si, uma 

multiplicidade de eternos instantes que acabam e iniciam-se sem relação direta de 

continuidade narrativa uns com os mesmos. Nesse modelo de tempo, não há espaço para 

a ideia de futuro, muito menos de progresso pelo acúmulo de trabalho, outrora uma das 

metas guias da Modernidade Sólida. Relembrando a geometria euclidiana, o ponto não 

possui dimensões (altura, largura e volume) e, conforme preconiza a física espacial, é um 

infinito pleno de potencial para expandir-se até a sua explosão. 

O tempo pontilista, de maneira semelhante, não é uma continuação ou 

progressão entre passado-presente-futuro e sim um evento, acontecimento ou contexto 

localizado, que inicia e finda sem continuidade com o que veio e virá. Bauman (2007, p. 

33), citando a leitura de Lowy em Benjamin138, aponta que a ideia de um "tempo de 

necessidades", relacionado ao imperativos civilizatórios da Modernidade Sólida, foi 
                                                
136 BAUDRILLARD, Jean. Tela Total: mito e ironias da era virtual e da imagem. Porto Alegre: Sulina, 1999 
137 Ver Bauman (2007, p. 38) 
138 LÖWY, Michael. Romantismo e messianismo: ensaios sobre Lukács e Walter Benjamin. São Paulo: Perspectiva, 2012 
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substituída pela ideia do "tempo das possibilidades", dotado de potencial infinito, "open 

at any moment to the unforeseeable irruption of the new", que, porém, não resiste à 

inércia e demora fatal dos sujeitos.  

Assim como o tempo, o espaço modifica-se nessa nova etapa da Modernidade. 

Distâncias desaparecem num piscar de olhos. Conexões mundiais, trens movidos por 

magnetismo, a velocidade em si, marca registrada da maneira moderna de viver, aumenta 

exponencialmente na Modernidade Líquida. O tempo acelera-se de tal maneira que a 

percepção dos espaços e da própria vida deforma-se, como um vulto observado na janela 

de um trem a 700 km/h. Na dromologia de Virilio139, o tempo e o espaço contemporâneo 

fundem-se, criando uma nova forma que, para Baudrillard, configura-se como um novo 

real: o real mais real do que ele próprio. 

Vivemos, segundo o pensador, no império do simbólico, superexcitados140 pela 

cascata de signos que multiplicam-se em referência não mais à concreta realidade e sim a 

outros signos. Eis a simulacro dos nossos tempos, a imagem tecnicamente perfeita de 

nossa era, que ao atingir a alta definição nessas "telas totais", passa a multiplicar-se e 

ressignificar-se indiscriminadamente por todos os polos (emissão e audiência), tornando-

se mais real que o próprio real, substituindo-o pelo seu simulacro. Esvai-se a vivência, 

nos termos benjaminianos, e consagra-se a experiência, dada via imagens-simulacro, 

signos replicados à exaustão que referenciam um distante e fictício real.  

A liquidez é a marca desses novos tempos, derretendo e desfigurando tudo o que 

antes tinha forma e substância fixa. Em face à falência de um projeto coletivo, o senso de 

coletividade, a comunidade, o Estado e a própria política desaglutinam-se, segundo 

Bauman, em um discurso de prática individualista, concordando novamente com Lyotard. 

A tão temível massa da Modernidade talhou-se em pequenos e pouco solúveis pedaços. 

Como relembra o autor (ibidem p. 38), uma declaração ilustrativa da Modernidade 

Líquida foi proferida por Margaret Thatcher (1925-2013), ex-primeira-ministra da 

Inglaterra que governou o país entre os anos 1979 e 1990 com a mão de ferro da extrema 

direita liberal: "não existe mais essa coisa de sociedade.".  
                                                
139 Este conceito versa sobre a importância elevada, talvez exacerbada, dada à velocidade. na pós-modernidade. Virílio estudou as 
cidades, o cinema e as formas de transporte/transmissão para comprovar a ideia de que o que importa, de fato, no discurso da 
Modernidade e que é potencializado no Pós-Moderno é a conexão entre velocidade, potência, eficiência e movimento. Ver: VIRILIO, 
Paul. Velocidade e Política. São Paulo, Estação da Liberdade, 1996 
140 TURKE, Christoph. Sociedade excitada: filosofia da sensação. Trad. Antônio Ziun. Campinas: ed. Unicamp, 2010 
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O que parece ter restado da quimera da Modernidade Sólida são os indivíduos, 

atomizados e dispersos no campo social, contando mais com a sua competência e sorte do 

que com a providência de um Estado e comunidade, impotentes diante desse cenário de 

desregulamentação e instabilidade sentida em todas as esferas sociais, como a política, os 

relacionamentos e a economia. Restam-lhe sua consciência e seu corpo como propriedade 

segura da qual ele pode apossar-se. Esse individualismo, um dos traços característicos da 

cultura contemporânea para Bauman, não é inédito, mas a radicalização do paradigma 

moderno, ao que Lasch discorre em "A Cultura do Narcisismo"(1970)141.  

Como resultado da desagregação social, as comunidades, outrora fontes sociais 

estáveis e incubadoras da identidade na Modernidade, tornam-se frágeis e virtuais. Como 

nos enxames, a maneira de sociabilização na era líquida segue uma nuvem de interesses 

passageiros cujos membros, também oscilantes, interagem apenas em pontos específicos 

de maneira estratégica e breve. Enxames não são reuniões grupais, seria mais apropriado 

denomina-los aglutinações, pois não têm hierarquia, divisão interna ou relação entre suas 

partes. Existem duas instâncias: os líderes de momento, que veem um objeto ou direção e 

vão em seu rumo; e os que seguem os passos destes e reproduzem seus movimentos 

individualmente. Os que ficam para trás ou abandonam o enxame seguem sozinhos sob 

pena de perecerem no limbo social por conta de uma falta de norte referencial.  

Além dos enxames, Bauman aponta como típicas da sociedade pós-moderna as 

comunidades imaginadas, tipo menos efêmero que o enxame, mas caracterizado por um 

contato ou troca superficial entre seus membros. Comunidades da era líquida, nelas a 

agremiação se dá por um senso de partilha entre indivíduos que partilham preferências 

estéticas, comportamentais e religiosas, reunindo interesses em um mesmo espaço. Como 

ocorre nas atuais Igrejas, exemplos dessas comunidades, seus integrantes não se esforçam 

para buscar empatia, trocar ou estabelecer uma relação maior que atos de civilidade, que 

estenda-se para outros momentos e ambientes. Portando a cegueira existencial do 

narcisismo, o outro nessas comunidades é repetidamente visto como entreposto entre o 

objeto ou condição almejada e si mesmo. É de praxe ignorar o outro quando fora dessas 

esferas de interesse. Quando a relação se dá, esse outro é instrumentalizado por relações 

pontuais e estratégicas, o que Giddens nomeia de relações puras.  
                                                
141 Nessa pesquisa, utilizaremos a obra de Lasch a partir da interpretação da cultura em Geertz, o que significa dizer que a cultura do 
narcisismo é um traço fundamental de comportamento da cultura pós-moderna. 
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A desagregação e efemeridade dessa era também são sentidas nas formações 

identitárias. As identidades construídas na Modernidade tinham caráter de permanência, 

resultado de um longo e contínuo processo que coincidia com a biografia pessoal, isso é, 

a experiência do indivíduo em suas relações pessoais e identificações com os discursos e 

imaginários predominantemente originados de sua classe social e comunidade. Todo esse 

mosaico de identificações e atribuições tecia uma narrativa coesa do eu que sofria 

modificações pontuais ao longo da vida. Era desejável que se mantivesse inalterada, 

sendo um esforço existencial a reafirmação da identidade e sua manutenção, mesmo 

diante de revezes e mudanças contextuais. Tal qual as metanarrativas da Modernidade, 

que objetivavam permanência, solidez, um fim idílico e eterno de progresso material e 

científico à humanidade, as identidades e subjetividades modernas não eram condições e 

sim padrões que seus indivíduos esforçavam-se em manter e reafirmar nas mais diversas 

situações e condições que atravessavam na vida.  

Na liquidez da Pós-Modernidade, essa configuração transforma-se radicalmente. 

No lugar de narrativas pessoais coesas e de longa duração, surge a necessidade dos 

sujeitos apresentarem identidades cambiantes, compostas de muitas faces, não raro 

contraditórias umas com as outras (HALL, 2006, p. 12). Essa mudança interna 

corresponde a uma mudança contextual, conforme assinala Bauman:   

 
O mundo construído de objetos duráveis foi substituído pelo de 
produtos disponíveis projetados para imediata obsolescência. Num 
mundo como esse, as identidades podem ser adotadas e descartadas 
como uma troca de roupa. O horror da nova situação é que todo 
diligente trabalho de construção pode mostrar-se inútil; e o fascínio da 
nova situação, por outro lado, se acha no fato de não estar 
comprometida por experiências passadas, de nunca ser 
irrevogavelmente anulada, sempre mantendo as opções abertas. 
(BAUMAN, 1998, p.112-113) 

 

É importante salientar que, para Bauman, as identidades não são narrativas 

estáveis. Em suas palavras, “As identidades parecem fixas e sólidas apenas quando vistas 

de relance, de fora." (2001, p. 97). Em uma metáfora, Bauman compara os processos 

identitários com a atividade vulcânica: a massa que vaza e se solidifica seria a identidade, 

enquanto o vulcão e o magma interior seriam a subjetividade. A identidade é magma 

solidificado, sempre sendo substituída por uma nova camada através de um processo 
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interno, sendo uma representação do mesmo. Na Modernidade Líquida, a renovação das 

identidades, um processo natural, acelera-se de tal forma que, antes mesmo de solidificar-

se, a recente camada identitária já é recoberta por outra mais nova e desejável. 

Diante desse cenário de desagregação social e impermanência, uma indagação 

surge: que discursos e narrativas garantem a coesão dos imaginários e a unidade cultural 

mínima nesse cenário pós-moderno ou de Modernidade Líquida em que as metanarrativas 

e as metainstituições da Modernidade já não mais produzem efeito aglutinador e a 

comunidade encontra-se fragilizada pela crescente individualização? Para Bauman e 

outros teóricos - como Jameson, Campbell e Lipovetsky - a grande narrativa cultural da 

Pós-Modernidade (seja com qual nome esses teóricos a denominem) é a do consumo, 

mais precisamente do consumismo, novo estágio do consumo, um discurso sem 

contornos e limites, conforme assinala Lipovetsky (2007, p. 14): 

 
A hora é do consumo-mundo em que não apenas as culturas 
antagonistas foram eliminadas, mas em que o ethos consumista tende a 
reorganizar o conjunto das condutas, inclusive aquelas que não 
dependem da troca mercantil. Pouco a pouco, o espírito de consumo 
conseguiu infiltrar-se até na relação com a família e a religião, com a 
política e o sindicalismo, com a cultura e o tempo disponível. Tudo se 
passa como se, daí em diante, o consumo funcionasse como um império 
sem tempo morto cujos contornos são infinitos. 

 

Este é o consumismo, estágio do consumo no qual ele evolui de atividade banal, 

cotidiana e material para uma essencialmente simbólica, a "principal força propulsora e 

operativa" social, aquilo que coloca a sociedade "em movimento e estabelece parâmetros 

específicos para as estratégias individuais de vida que são eficazes e manipula as 

probabilidades de escolha e condutas individuais." (CAMPBELL, apud BAUMAN, 2007, 

p. 41, tradução própria). Em suma, a principal metanarrativa pós-moderna.  

É importante frisar que a detectada importância dada ao consumo nessa 

sociedade não significa ingenuamente, em que pesem as evidências da realidade, afirmar 

que houve ou está havendo um acesso irrestrito aos bens de consumo. Ora, os bolsões 

de pobreza não somente mantém-se desde a Modernidade como aumentaram 

significativamente nessas últimas décadas, bem como o abismo que separa ricos e 

pobres. O que é imperativo a esse modo de vivência consumista é a centralidade 

do consumo frequente, carnal e, sobretudo, simbólico na organização social e na 
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cultura, sobre o qual recaem os esforços contínuos dos indivíduos, independentemente 

de suas posições econômicas, para manter a roda do consumo sempre - e de preferência 

freneticamente - girando. Dessa forma, o que une classes sociais, gêneros e 

nacionalidades distintas, em suma, o que nos une enquanto indivíduos nessa cultura-

mundo, é apenas a missão, mais propriamente o fardo, de consumir e, conforme veremos 

mais à frente, ser consumido. 

Para Bauman, Lipovetsky e Baudrillard, em um possível diálogo com Lyotard, 

as metanarrativas não morrem com o fim da Pós-Modernidade e sim modificam-se em 

conteúdo e forma. Por vias teóricas diferentes, mas conciliáveis, esses autores discordam 

em parte de Lyotard e concordam teoricamente entre si que, diferente da Modernidade, as 

metanarrativas pós-modernas não são um projeto de consecução coletiva e sim um ideal e 

dever individual comum, sob a responsabilidade fatal de cada um. Isso significa dizer, em 

outras palavras, que permaneceram as metanarrativas, entretanto elas encontram-se nesse 

cenário atual sob uma natureza diversa, consentida coletivamente porém individualizada 

na sua consecução em virtude da desagregação social. Todos acabam por viver isolados 

em busca de um mesmo ideal, sob a mesma regra tácita 

Utilizando de uma metáfora, as metanarrativas pós-modernas não são mais uma 

grande rede em que seu desenho é tecido pela soma do trabalho de várias partes e sim um 

mesmo bordado tecido no íntimo de cada ser ou na "bacia semântica de cada um", como 

profere Silva (2006, p. 57). Como Prometeu, o semideus grego que almejava ser mais do 

que era, o imaginário do homem na cultura líquida depara-se com a mesma vergonha do 

fracasso de não ter superado sua própria natureza, falhando no ideal civilizatório do 

projeto da Modernidade Sólida. Essa culpa o indivíduo agora precisa carregar sozinho, 

pois não há mais uma comunidade que o ajude a concretizar e muito menos com que 

dividir esse projeto, o fardo de cada um de nós (BAUMAN, 2007, p. 64). Aliás, há sequer 

um novo projeto coletivo, como questionaria Bauman. No lugar, impera o modos 

operandi individualista do ‘um contra todos e todos contra um’, um ‘vença quem puder’.  

Essa responsabilidade também foi transferida para a definição de si mesmo. 

Outrora fornecida pela comunidade local, o Estado, a religião e outras instituições 

tradicionais, como as classes econômicas, as identidades na pós-modernidade passaram a 

ser uma tarefa, que confere aos indivíduos uma relativa autonomia de construção, mas 
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também faz lesar sob seus ombros a consecução e as consequências (sucesso ou fracasso 

social) das mesmas. O peso da identidade não é mais compartilhado, é fardo individual. 

Retomando ao consumismo, em termos de cultura e imaginário, a afirmativa de 

que esse é a principal metanarrativa pós-moderna implica que os discursos, símbolos, 

experiências sociais e individuais da Modernidade Líquida, incluindo a constituição 

identitária, vão se desenvolver e ser organizados conforme o imaginário e rede semântica 

do consumismo, materializada em seus bens, como as marcas emocionais, conforme 

veremos adiante. Nessa sociedade, as subjetividades e identidades tornam-se construções 

estratégicas, desenvolvidas sob a lógica e conteúdo discursivo-simbólico do consumismo, 

cujas referências são dispersas globalmente. Adentrando todas as esferas, a metanarrativa 

do consumismo acaba por transformar seus sujeitos também em mercadorias (commodity, 

termo original). Essa é uma das principais características da sociedade pós-moderna, 

ainda que seja habilmente camuflada (BAUMAN, 2007, p. 12).  

Como as identidades não são mais dadas pela comunidade, porém, devem ser  

ativamente construídas por seus indivíduos. Seu esforço intermitente para ter a existência 

reconhecida e a aceitação social requer uma capacidade de criar, atualizar e manter em 

torno de si mesmo uma imagem e narrativa pessoal atraente e destacável diante do mar de 

ofertas disponíveis, isso é, outras mercadorias (sujeitos e objetos). Nessa sociedade, não 

há como escapar da ‘commoditização’ do self, condição sine qua non da existência e sua 

dinâmica, conforme aponta Bauman (2007, p. 12): 

 
In the society of consumers no one can become a subject without first 
turning into a commodity, and no one can keep his or her subjectness 
secure without perpetually resuscitating, resurrecting and replenishing 
the capacities expected and required of a sellable commodity. The 
‘subjectivity’ of the ‘subject’, and most of what that subjectivity enables 
the subject to achieve, is focused on an unending effort to itself become, 
and remain, a sellable commodity.142  

 

Aos moldes das mercadorias, os selfs individuais são construídos maquiando-se 

suas possíveis imperfeições e origem mercadológica, consequentemente, borrando seus 

                                                
142 "Na sociedade de consumidores, ninguém pode se tornar um sujeito sem primeiro se transformar em uma commodity, e ninguém 
pode manter sua capacidade de ser sujeito segura sem perpetuamente reviver, ressuscitar e recarregar as capacidades esperadas e 
requeridas de uma commodity vendável. A 'subjetividade' do 'sujeito', e a maior parte do que essa subjetividade permite que o sujeito 
conquiste, é focada em um esforço sem fim para se tornar em si mesma, e permanecer como, uma commodity vendável." (tradução 
livre) 
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traços de humanidade. Inspirado no conceito de Marx sobre o disfarce da origem humana 

(mão-de-obra) nas mercadorias industriais, Bauman refere-se a esse processo pelo nome 

de feitichização das subjetividades, que, assim como as mercadorias, negam sua origem, 

no caso humana. Veremos o papel das mercadorias, tais como as marcas, nesse processo 

de constituição identitária do sujeito commodity. Por hora, faz-se necessário abordar um 

outro ponto central da cultura pós-moderna que diz muito a respeito da natureza dessas 

mercadorias e como as formações identitárias se constroem a partir de sua consagração. 

 

 

4.1 - Discursos e natureza das novas mercadorias: ética romântica e a virtualidade 

A falência do projeto Moderno e suas metanarrativas representou também a 

descrença na existência de uma razão pura, capaz de organizar a vida social e explicar a 

complexa realidade humana. Isso não significou um abandono de qualquer julgamento 

racional (como se isso fosse possível) por parte dos indivíduos e sociedade, mas uma tal 

flexibilização dessa faculdade como diretriz social que acarretou mudanças de direção 

moral e, mais propriamente, de ética. Conforme dito anteriormente, as metanarrativas e o 

discurso do saber, sinônimo de razão, nascem da moralidade protestante e seu discurso 

racionalista. Esse, presente em muitas instituições sociais modernas, foi o principal freio 

moral aos impulsos comportamentais egóicos e hedonistas no período. 

Com a dissolução da metanarrativa do saber, há o enfraquecimento simultâneo 

dessa ética, das instituições e metanarrativas nela fundadas. Como consequência sucedeu 

uma moralidade pautada na emotividade, no hedonismo e no valor do indivíduo em 

detrimento do social, nomeada por Campbell (2001) de ética romântica. O imaginário, a 

cultura e a sociedade em seus trajetos antropológicos passaram, dessa forma, a ser 

construídos e legitimados, a partir de então, por essa ética, o verdadeiro gérmen da 

metanarrativa do consumismo.  

Conforme discorrido anteriormente, a ética romântica nasce na sociedade dos 

produtores como uma das fagulhas para as revoluções do consumo no século XIX 

(CAMPBELL, 2001). Apesar de bastante visível já na sociedade parisiense nesse século, 

seu estudo não recebeu maiores atenções por parte de filósofos e historiadores da época 

que, por longo séculos, desconsideraram a face sociocultural do consumo. É nos folhetins 
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românticos desse século que encontramos os mais significativos registros do nascimento 

dessa ética e dentre eles Campbell destaca a obra "Madame Bovary: Moeurs de province" 

(Madame Bovary: acontecimentos de província), de Flaubert (1821-1880). 

A protagonista é Ema Bovary, uma mulher da média burguesia entediada e 

infeliz com a vida que leva. Voraz consumidora de romances, suas narrativas, discursos e 

imaginários, Ema tinha como ideal de vida não uma existência pacata, voltada à família, 

ao trabalho cotidiano e ao comedimento dos prazeres, valores típicos da ética protestante 

e da classe social à qual pertencia. Em direção oposta, ansiava por sensações à flor da 

pele, por viver tórridas paixões sediada em um palácio adornado, uma vivência prazerosa 

como a da corte e da alta burguesia da qual considerava-se merecedora, o oposto do ideal 

ascético das pacatas média e baixa burguesia e da cidadezinha de interior onde foi morar 

após casada. Percebemos esse descompasso interior-exterior no seguinte trecho da obra: 

 
Duraria para sempre aquela miséria? Nunca se livraria dela? Apesar 
disso, ela valia tanto como as que viviam felizes! Tinha visto duquesas, 
em Vaubyessard, com cinturas mais grossas e maneiras mais vulgares, e 
praguejava contra a injustiça de Deus; encostava a cabeça nas paredes 
para chorar; invejava as existências tumultuosas, as noites mascaradas, 
os prazeres insolentes, com todos os desvairamentos que não conhecia e 
que eles deviam provocar. (FLAUBERT, 1993, p. 82) 

 

Governada pelo reino da imaginação e o desejo pelo extraordinário em sua vida, 

Bovary ressignifica sua realidade fantasiando narrativas de amor romântico com amantes 

e dispendendo uma fortuna com vestuários e adornos para seu forjado palacete. Tamanha 

é sua volúpia pela vivência de prazer e o consumo compulsivo de corpos e bens que ela 

vai à falência financeira e ruína pessoal, culminando em sua última atitude desesperada, o 

suicídio, ato final de consumação da própria vida. Nessa personagem trágica, aponta 

Campbell (2001), encontra-se o arquétipo do indivíduo da ética romântica, que, para essa 

pesquisa, corresponde ao da pós-modernidade, uma antecipação de quase cem anos da 

publicação da obra que afirma o caráter transgressor e a sensibilidade social de Flaubert.  

À semelhança de Ema Bovary, o Dionísio pós-moderno, o ser da ética romântica 

e do consumismo, valida sua existência não mais por sua resiliência, disciplina, trabalho e 

persistência tal qual o hommo faber moderno mas pela habilidade de sentir e gosto pelo 

prazer e o inédito. Um ser de uma ontologia emocional, segundo Campbell (2001, p. 57): 
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O que pode verdadeiramente julgar se uma coisa é ou não real é o poder 
dessa coisa de nos suscitar uma reação emocional, e isso é ontologia 
emocional. Quanto mais forte for a reação experimentada, mais "real" 
será considerado o objeto ou o evento que o produziu. Ao mesmo 
tempo, quanto mais intensa for nossa reação, mais "reais" - ou mais 
verdadeiros - nos sentiremos naquele momento. Em termos mais 
simples: vivemos numa cultura em que a realidade é equiparada à 
intensidade da experiência e, consequentemente, atribuída tanto à fonte 
de estímulo quanto aquele aspecto de nossa existência que reage a ele.  

 

Desiludidos do projeto político universal e sem a crença em um futuro coletivo 

promissor, entregamo-nos ao mar de possibilidades do presente - o tempo hábil da pós-

modernidade - as quais somos os únicos responsáveis por conquistar, surfando ondas de 

mudança em busca de picos cada vez maiores de emoções e sensações, de preferência 

emoldurados em uma fotografia digital, tão instantânea e simulada quanto aquilo que 

retrata. A ânsia por experimentar caracteriza o comportamento social dessa cultura, na 

qual ‘[..] our ability to 'want', to 'desire' and 'to long for', and especially our ability to 

experience such emotions repeatedly, actually underpins the economy’ of human 

togetherness'.143 (BAUMAN, 2007, p. 26).  

Esse sentir e consequente viver é na pós-modernidade, novamente à semelhança 

com Flaubert, experimentado no consumo compulsivo de objetos a pessoas (uma vez que 

elas também são mercadorias nesse contexto) em sua materialidade e especialmente em 

sua camada simbólica, seus imaginários, discursos e narrativas. Mais do que uma forma 

de consumo frequente movida por desejos hedonistas narcisistas, o consumismo é um 

exercício de afirmação existencial. Nessa configuração social, o indivíduo é interpelado 

para as condições simultâneas de consumidor e de objeto de consumo, sua cidadania e 

status, determinados pelo trabalho e acúmulo de bens duráveis na Modernidade Sólida, 

agora definem-se pela frequência e o valor de seu consumo, que, em paralelo, valoriza o 

sujeito enquanto commodity em sua manifestação. O capitalismo acumulador e social da 

primeira fase do consumo moderno, pouco modificado na segunda fase, sucedeu na 

Modernidade Líquida a um capitalismo individualista e existencial, um mercado de almas 

                                                
143 ("[...] nossa habilidade de 'querer', 'desejar', 'ansiar por' e particularmente nossa habilidade de experimentar tais emoções repetidas 
vezes de fato passou a sustentar a economia do convívio humano." (tradução nossa) 
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que não somente atende a ânsia por estímulos de prazer permanentes e inéditos como, 

sobretudo e principalmente, de necessidades existenciais.  

Em tempos de liquidez e desagregação social, em que as referências culturais 

das instituições sociais da Modernidade Sólida ficaram pelo caminho como relíquias de 

um tempo distante, em que nascem e morrem a cada instante novas coordenadas sociais e 

se dissolvem os laços comunitários tradicionais, compartilham-se os sentimentos de 

insegurança social, desorientação e solidão. Para combater esses e outros males típicos de 

nossa época, as farmácias do consumismo aplacam initerruptamente - 24 horas por dia, 7 

dias da semana - a angústia existencial dos solitários e desorientados dionísios com 

balcões infindáveis de marcas. Cada rodada de compras é um mergulho no universo 

quimérico de abundante ofertas sensoriais, sentimentais e existenciais em que a maior 

recompensa é a chance de renascer novamente como sujeito  (BAUMAN, 2007, p. 49). 

Na hiperpublicidade, a modalidade de publicidade do consumismo, a persuasão 

opera-se pelas armas da sedução dos imaginários e discursos, promessas de afetos, de 

sensações e kits identitários (market supplied identity kits) oferecidas pelas mercadorias. 

Enterram-se as estratégias retóricas que apelavam à ponderação racional do consumidor 

(CARRASCOZA, 2006; LIPOVETSKY, 2007) e triunfam o apelo a memória e afetos, 

conforme veremos com exemplos na constituição do modelo ideal das marcas de 

comércio e indústria contemporânea. Nesse viés de consumo, espera-se menos dos bens 

de consumo que nos distingam socialmente e mais que nos mostrem como indivíduos 

singulares. Sobre eles recaem as expectativas de que manifestem nossas identidades e 

subjetividades e concretizem promessas de experiências emocionais, as pequenas e 

previsíveis aventuras embriagadas de sensações novas e ainda mais intensas de prazer, 

felicidade momentânea, segurança, conforto, reconhecimento, intimidade e afetividade. 

Em suma, espera-se que as mercadorias participem da construção de nossa narrativa 

cotidiana e pessoal.  

Dessa forma, o significado das escolhas de consumo recaí menos nos benefícios 

intrínsecos do produto ou serviço (um sabonete, por exemplo, em seu poder de limpeza, 

cheiro, textura, benefício) e mais profundamente nas experiências sensoriais, emocionais 

(sentir-se confortável e autônoma), nos discursos (pertencer a um grupo de pessoas que 

apoia causas ecológicas) e símbolos (juventude e beleza) que as marcas carregam e, como 
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consequência, oferecem aos consumidores como kits identitários144 a serem utilizados 

como elementos definidores das identidades. Adiante veremos que nessas experiências 

inclui-se a criação pelas marcas de uma atmosfera ou ambiência capaz de inserir os 

indivíduos em um ambiente simbólico no qual discorrem-se experiências e vivências 

particulares.   

Movidos pelo constante desejo de sorver simbolicamente a vida e a necessidade 

de existir e renascer existencialmente, os indivíduos na pós-modernidade movem-se no 

incessante jogo de sedução da compra e esgotamento do estímulo por esse processo, 

participando ora como objetos de consumo, ora como consumidores no espetáculo do 

consumismo em que todos exibem-se na vitrine social, prontos para consumir e serem 

consumidos ao mesmo e todo tempo. Essas experiências existenciais e emocionais do 

consumismo, bem como suas marcas, não são fenômenos que transcorrem no real, como 

ocorria até a segunda fase do consumo na Modernidade, e sim no simulacro, pois se dá 

pela via de imagens, signos representacionais do real.  

O consumismo extrapola os significados do consumo ao torná-lo mais frequente 

e a principal força motriz social (BAUMAN, 2007) e também essencialmente simbólico, 

ao que afirma Baudrillard (2009)145. Para essa pesquisa, o consumismo é uma atividade 

compulsiva de consumo de mercadorias, dentre elas humanos, cujo principal valor recai 

em signos, discursos e imaginários que referenciam e, assim, substituem experiências e 

significados calcados no real. Um exemplo: uma experiência de velocidade em uma 

mercadoria do consumismo ao invés de vivida concretamente através do produto (uma 

motocicleta esportiva) passa a ser simulada, representada por signos de velocidade 

impressos na mercadoria que pode não concretamente propiciar essa sensação (ser uma 

motocicleta de baixa cilindrada) ou mesmo seu produto ou serviço estar associado 

diretamente a esse atributo (a exemplo de um bebida gaseificada para público juvenil).  

Centrando nossa análise nas marcas comerciais coletivas, por trás dos signos e 

discursos manifestos nelas identificamos uma identidade maior que não faz referência ao 

que materialmente vende-se (o produto, 1ª fase do consumo para Lipovetsky) e muito 

menos ao que compra-se (motivações emocionais e significado simbólico do produto, 2ª 

                                                
144 Principal atributo dos bens de consumo pós-modernos, kits identitários são discursos e imaginários intrínsecos as marcas os quais 
irão prover para seus indivíduos elementos para sua configuração identitária. 
145 Baudrillard refere-se ao consumo pós-moderno e não necessariamente ao consumismo pois não adota esse termo em sua teoria. 
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fase), mas sim a quem compra. As marcas da pós-modernidade, mais do que mercadorias 

simbólicas e sinestésicas de discurso emocional, configuram-se para essa pesquisa como 

instituições antropomorfizadas, simulacros de indivíduos que, por essa natureza animada, 

comunicam-se, interagem simbolicamente com o consumidor oferecendo vivências 

simuladas (via signos do real e atmosferas) e referências identitárias imagéticas e 

discursivas, conforme veremos com detalhes na construção do tipo ideal. Dessa forma, o 

maior apelo de consumo não é o produto ou significados e recompensas hedonistas, ainda 

que sejam importantes. Mais profundamente, o apelo é a identificação do consumidor 

com a marca, que ocorre, ao nosso ver, graças à sua natureza antropomorfizada.  

Identificamos que essa natureza simulada é reflexo da cultura do simulacro na 

qual elas inserem-se, fruto do desenvolvimento da virtualidade e do capitalismo pós-

moderno que, alimentando-se do real, implodiu-o em um cenário de signos desconexos, 

prontos para serem ressignificados e construir um cenário de hiper-consumo em que 

atuam ativamente e que corresponde a hiper-realidade: 

 
É que finalmente é o capital que se alimentou, no decurso da sua 
história, da desestruturação de todo o referencial, de todo o fim 
humano, que rompeu todas as distinções ideais do verdadeiro e do falso, 
do bem e do mal, para estabelecer uma lei radical de equivalências e de 
trocas, a lei de bronze do seu poder. Ele foi o primeiro a brincar à 
dissuasão, à abstração, à desconexão, à desterritorialização, etc., e se foi 
ele que fomentou a realidade, o princípio da realidade, foi também o 
primeiro que a tê-la liquidado no extermínio de todo valor de uso, de 
toda a equivalência do real, da produção e da riqueza, na própria noção 
que temos da irrealidade das questões da onipotência da manipulação. 
(BAUDRILLARD, 1991, p. 33) 

 

 Para essa pesquisa, essas mercadorias correspondem a um desenvolvimento das 

mercadorias-signo referidas por Baudrillard em sua obra Sociedade de Consumo (2009). 

Inspirados no principal trabalho da segunda fase intelectual desse autor, Simulacro e 

Simulação (1991), denominamos as mercadorias da pós-modernidade como mercadorias-

simulacro. Retomamos brevemente a conceituação das mercadorias-signo para entender 

as diferença entre essas duas categorias.  

As mercadorias-signo, teorizadas por Baudrillard em sua 1ª fase intelectual e 

parta da 2ª fase do consumo, são bens de consumo material com uma camada simbólica 

que faz referência ao real por intermédio de signos e símbolos que emanam do próprio 
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real. Além dos exemplos do capítulo 3, citamos a marca Laka na década de 1980. Uma 

das propaganda mais lembradas dessa época146, essa associava a pureza de um amor pré-

adolescente aos ingredientes e, consequentemente, o sabor do chocolate branco da marca, 

um produto feito a base de leite e manteiga de cacau. 

 

                                           
Imagem 8: Fotografias do comercial Laka 

Fonte: site Autoban147  
 

Em um breve exercício de leitura semiológica, identificamos que a referida 

pureza no comercial foi simbolizada principalmente através do signo da cor branca (as 

roupas - o menino com a echarpe, a menina com a calça branca e demais peças em tons 

claros e pouco saturados -, o banco da praça, do pergolado, do interior do quarto da 

adolescente, a embalagem do chocolate, o fundo da peça de assinatura), uma cor símbolo 

dessa ideia na cultura ocidental e que corresponde a leite de vaca e manteiga de cacau de 

qualidade. Via simulação, isso é, utilizando-se de signos e seus significados nascentes do 

real (a associação da cor branca como valor de pureza e de qualidade do leite e manteiga 

de cacau deu-se em virtude dos significados adquiridos na experiência dessa cultura), o 

comercial associou o atributo pureza a seu produto. 

Assim, os signos escolhidos na comunicação das mercadorias-signo (exemplos: 

pureza do branco, corpos atléticos da juventude, design arrojado, entre outros) associam-

se ao produto ou serviço da mercadoria (a pureza do leite do chocolate branco Lacta, as 

bebidas de cola Pepsi e Coca-Cola, a velocidade do automóvel Cadillac) para que o 

público valide o significado pretendido da marca, uma vez que ele nunca é imposto. As 

                                                
146  < Videotape "Lacta: Me dá um beijo." Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=u9cqRq50ugE> Último acesso: 
fevereiro de 2016> 
147 Disponível em: <http://www.autobahn.com.br/lembrancas/comerciais_chocolate.html. > Último acesso: fevereiro de 2016 
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mercadorias-simulacro, por sua vez, são de natureza mais complexa que as mercadorias-

signo. As associações simbólicas feitas por elas rompem com os limites do real, isso é, 

com os significados originais e imediatos dos signos e do referente, a mercadoria, para 

alinharem-se a construções ainda mais simbólicas e derivadas. 

Em um esforço de manipulação ativa e contínua de signos, essas mercadorias 

constituem-se em entidades antropomorfizadas que simulam os comportamentos e a 

personalidade de seus consumidores para, em último estágio, estabelecerem um diálogo 

com eles, que pode se dar de maneira indireta, como em peças publicitárias, ou direta, 

como nas redes sociais, espaços em que as marcas assumem uma entidade virtual. Em 

virtude dessa natureza antropomorfizada e da retórica emocional em suas propagandas, 

essas marcas alcançaram uma importância até então inédita aos bens de consumo.  

A elas são devotadas não somente preferência e fidelidade de consumo, mas 

atenção contínua e conexões afetivas profundas e duradouras, algo que para muitos 

pesquisadores acadêmicos (FOURNIER, 1998; BATRA, 2012) constitui uma relação 

afetiva interpessoal entre marcas e indivíduos. Essa afeição aos bens de consumo pós-

modernos pode ser justificável pela verve emocional do indivíduo dessa cultura, por seu 

desejo de viver uma diversidade de experiências emocionais centradas nos processos 

lógicos do consumismo, assim como são as relações sociais. Como maior metanarrativa 

cultural, o discurso consumista também anexou e colonizou os espaços entre indivíduos e 

suas relações (BAUMAN, 2007, p.11). Por essa relação de proximidade emocional dos 

consumidores com as marcas (denominada comumente de "brand attachment") e retórica 

emocional de sua publicidade, elas são denominadas de emocionais (GOBÉ, 2002) ou 

lovemarks (ROBERTS, 2004), termos adotados por essa pesquisa. Ressaltamos que a 

adesão a essa nomenclatura não significa uma redução de nossa conceituação às 

considerações desses autores, mas uma concordância meramente terminológica.  

Construímos, a seguir, um modelo ideal de marca emocional a partir do diálogo 

das teorias do Marketing - em Gobé (2002) e Roberts (2004) - com as teorias de Bauman 

(2001; 2007), Baudrillard (1991), Campbell (2001; 2006) e Lipovetsky (2007) a respeito 

da cultura e do consumo pós-moderno. Desse diálogo e nossas reflexões nasce uma 

caracterização original para essas marcas, resumida em três características ou pilares 

centrais: 1 -  mercadorias sinestésicas; 2 - mercadorias-simulacro; e 3 -  mercadorias que 
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manifestam-se na cultura como entidades produtoras e dispersoras dos imaginários do 

consumismo ou, um conceito simplificado, tecnologias do imaginário. Uma vez que as 

marcas emocionais nasceram da e na cultura pós-moderna, essas três características 

correspondem aos discursos e imaginários dessa rede semântica, com destaque ao 

discurso ou retórica emocional (dionisíaca) e à virtualidade. Conforme veremos, a 

experiência emocional no âmbito do consumo se dá a partir dessas três dimensões.  

Para facilitar a visualização dos processos, contamos com exemplos de peças 

publicitárias e ações do marketing de marcas diversas citadas na bibliografia adotada 

(Gobé, Roberts e Mark e Pearson) e, com o objetivo de tecer uma analise mais profunda 

sobre esse objeto, escolhemos a marca brasileira Melissa. Acreditamos que esse seja um 

exemplo ideal do que estamos abordando como marca emocional e seus efeitos na cultura 

e enfatizamos nosso recorte de marcas emocionais para as marcas de comércio e indústria 

coletivas, uma vez que essas marcas podem ser desde objetos, ideias, projetos e bandas 

de música a países e indivíduos, enquadramento justificável uma vez que na sociedade de 

consumidores tudo torna-se commodity. 

 

 

4.2 - O modelo de ideal de marca emocional 

 

4.2.1 - Introdução: o olhar do marketing sobre o nascimento das marcas emocionais 

O termo "marca emocional" foi inspirado em seu discurso homônimo e no forte 

vinculo afetivo dos consumidores com essas marcas. Explicando a escolha do nome, 

Gobé (2002, p. 19) justifica: "Por  emocional, quero dizer como uma marca se comunica 

com os consumidores no nível dos sentidos e das emoções, como uma marca se aviva 

para as pessoas, forjando uma conexão profunda e duradoura.". Essa relação próxima, 

que não raro beira a devoção por parte de seus consumidores, não é um fenômeno inédito 

do consumo pós-moderno e inerente a suas marcas, as emocionais, entretanto, como 

endossam pesquisas recentes na áreas da antropologia e sociologia do consumo e do 

Marketing (AGGARWAL, 2004; ALBERT et al. 2008; BATRA et al. 2012), esse enlace 

afetivo com as marcas vem se adensando especialmente a partir da década de 1990. 
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Em adição às considerações de Lipovetsky (2007) a respeito de o consumo ter se 

subjetivado e de as mercadorias passarem a adotar estratégias de comunicação diversas, 

como retórica ou discurso emocional, para criar desejo e vínculo afetivo considerável em 

seus consumidores a partir da década de 1970, época consenso para o início da pós-

modernidade, os estudiosos e profissionais do brand Marketing148 - com destaque para 

Roberts (2004), Gobé (2002) e Semprini (2011) – cravam a origem desse comportamento 

de consumo e natureza das marcas nessa década. 

O estabelecimento definitivo desse molde é na década de 1990, marcada pela 

crise de imagem das grandes marcas globais e uma queda de seu consumo médio global 

que derrubou ações e arrastou marcas então tradicionais ao ostracismo, fato que obrigou 

empresários a reverem seus planos de negócios a médio e longo prazo e até o próprio 

conceito e gestão comunicacional das mesmas (SEMPRINI, 2010; LIPOVETSKY, 2007, 

p. 23). O que essas marcas tinham em comum (ROBERTS, 2004, p. 35) era uma 

combinação de estratégias de comunicação institucionais que não mais correspondiam às 

expectativas do consumidor. Elas seguiam a cartilha tradicional de comunicação, em que 

prega-se a divulgação massiva nas grandes mídias de massa, as quais apelavam sobretudo 

para as qualidades e sensações imediatas do consumo de seus produtos ou serviços.  

Por adotarem estratégias de persuasão que não mais surtiam o efeito desejado 

nesse cenário, essas marcas haviam se tornado sinônimos de produtos pouco atraentes aos 

olhos de seus consumidores. Roberts e Gobé atribuem essa mudança comportamental e o 

consequente fracasso dessas marcas a mudança culturais, semelhante diagnóstico ao 

discorrido anteriormente em Bauman (2001; 2007), Campbell (2001) e Lipovetsky 

(2007): a desintegração social e ascensão de uma forma de existência dada via consumo 

na pós-modernidade. Podemos observar essa correspondência no seguinte trecho, em que 

Roberts (2004, p.35) resume seu ponto de vista:  

 
Hoje em dia as regras do jogo são muito mais duras. O tecido social é 
muito mais fraco que nunca. Os seres humanos andam em busca de 
novas conexões emocionais. Coisas em que possa crer e amar. Nossas 
expectativas são muito mais elevadas e necessitamos mais energia 
emocional que nos ajude a tomar nossas decisões. E, sobretudo, 

                                                
148 Segmento do Marketing de pesquisa e gestão de marcas de comércio e indústria.  
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queremos mais e melhores formas de poder estabelecer conexões com 
todos os aspectos de nossas vidas, incluindo as marcas. 

 

Para atender às expectativas e valores desse novo consumidor, visível a partir de 

então, os profissionais do Marketing passam a preconizar a necessidade de se seguir os 

passos da mudança promovida duas décadas antes por marcas que passaram incólumes a 

essa crise, como Apple, Coca-Cola e Nike, identificadas pelos autores como exemplos 

pioneiros de marcas emocionais. Mais do que oferecer produtos sinônimos de qualidade e 

originalidade, elas são instituições que seus consumidores desenvolveram junto com a 

evolução das marcas, em uma relação intima e passional com as mesmas e seu consumo 

que traduz-se em uma gratificação psicológica. 

Por isso, seus consumidores devotam a elas uma "fidelidade além da razão" 

(ROBERTS, 2004, p. 73). Essa fidelidade extremada observada nas marcas emocionais, 

as lovemarks, é exemplificada por Roberts (2004, p. 73) com o caso da tentativa de 

mudança do sabor e logotipo da Coca-Cola, em 1985. A reação do público veio em 

poucos dias. Na caixa postal da central da empresas e nas fábrica locais abarrotaram-se 

cartas de reclamação vindas de vários cantos do país e as linhas telefônicas da empresa 

tocaram incessantemente até que seus porta-vozes, em comunicado oficial, manifestaram 

a posição de cancelar a mudança. Essa atenção e feedback são o que diferencia marcas 

triviais de marcas emocionais, segundo os autores.  

Ainda a respeito do envolvimento emocional entre marcas e consumidores, 

Roberts (2004, p. 141) endossa sua teoria com o emblemático caso da lovemark Apple. 

Apesar dos sucessivos tropeços com lançamentos de produtos aquém das expectativas ao 

longo da década de 1990, e por essa razão quase ter fechado suas portas, a Apple 

permaneceu no imaginário da cultura-mundo como uma marca ícone e, para um grupo 

particular de pessoas, ainda desejada. Esse mesmo público ajudou-a em seu retorno no 

fim dessa mesma década, financiando parte da produção do Mac III. No início dos anos 

2000, a legião de fãs da marca cresceu abruptamente com o lançamento do iPod e, anos 

mais tarde, ela se consolidou como a empresa mais bem sucedida na área com o iPhone, 

aparelhos que revolucionaram o design e a experiência de consumo tecnológica, proposta 
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principal da marca. Atualmente, a Apple é a segunda marca mais amadas no ranking de 

Roberts e foi apontada como a mais valiosa no ano de 2015149.  

Segundo os teóricos da recente área emotional brand, o caminho das pedras para 

se alcançar o coração dos indivíduos e inspirar neles essa "fidelidade além da razão", tal 

como as marcas citadas anteriormente, é coincidente com as reflexões discorridas em 

Lipovetsky (2007): é preciso construir e comunicar a marca não como meramente um 

produto ou serviço facilmente reproduzido pela tecnologia da qual se dispõe atualmente, 

praticamente o mesmo para todos os concorrentes em tempos de produção global. Mais 

profundamente, o segredo do sucesso dessas marcas não corresponde a seu produto e 

serviço, ainda esse o seja um ingrediente importante, mas à imagem (imaginários) e à 

experiência (emocional) às quais seu consumo é associado. Gobé (2002, p. 28) é bastante 

taxativo a respeito disso: "O pior conceito, nas estratégias de criação de marca, é 

acreditar que a marca diz respeito à participação de mercado, quando na realidade está 

sempre diretamente relacionada com a 'participação da mente e das emoções'." 

Para essa pesquisa, esses imaginários são responsáveis pela antropomorfização 

(transformação em mercadorias-simulacro) dessas marcas e sua configuração como 

tecnologias do imaginário na cultura. Sua experiência emocional é concretizada sob essa 

manifestação, sintetizada nessa pesquisa em três características centrais: a sinestesia, a 

antropomorfização e a criação de aura ou atmosfera. Veremos, a seguir, como esses três 

atributos são construídos em exemplos da manifestação marcária. 

É importante ressaltar que essas características constituintes das marcas 

emocionais apresentam intensidades ou graus de importância variável em cada marca. 

Assim sendo, algumas marcas tendem mais a humanização e outras exploram mais a 

sinestesia em sua manifestação, por exemplo. Acreditamos, entretanto, que em todas as 

marcas emocionais essas características estão necessariamente presentes e, por essa 

razão, constituem seu modelo ideal e permitem a afirmação de que são tecnologias do 

imaginário na cultura pós-moderna. 

 

 
                                                
149  <"Apple é a marca mais valiosa do mundo, segundo pesquisa americana"; disponível em: http://g1.globo.com/globo-
news/contacorrente/noticia/2015/05/apple-e-empresa-mais-valiosa-do-mundo-segundo-pesquisa-americana.html. último acesso: 
11/02/2016. ; "Lovemark ranking", disponível em: http://www.lovemarks.com/discover/lovemarks/, último acesso: 11/02/2016. > 
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4.2.2 - Mercadoria da sociedade superexcitada: Experiência emocional via sinestesia 

As marcas emocionais caracterizam-se por intensos investimentos na incitação 

de sensações em todos os pontos de contato do consumidor com seu produto ou serviço, 

segundo Roberts e Gobé. Por essa razão, a sinestesia é uma das três características 

centrais da construção de lovemarks ou marcas emocionais para esses autores e essa 

pesquisa. Essa exploração sinestésica deve ser compreendida como um dos recursos 

responsáveis pela criação de valor da marca emocional, isso é, da experiência emocional 

no consumo desses bens. Através de múltiplas associações sensoriais são transmitidos os 

atributos simbólicos e discursivos marcários de forma não informativa ou racional e sim 

emocional-experimental. Por essa via, as marcas seduzem ao consumo e transformam-no 

em um ritual particular de prazer, estabelecendo uma conexão emocional, uma vez que os 

sentidos, não racionalizáveis, são vias expressas para os sentimentos.   

Essa característica sinestésica das marcas emocionais é reflexo da cultura do 

consumo emocional e da sociedade superexcitada em que essas mercadorias inserem-se. 

Conforme já exposto, nessa cultura os indivíduos movem seu existir pela busca constante 

de estímulos sensoriais e experiências emocionais inéditas e intensas. Na sociedade de 

consumidores, essas experiências são realizadas sobretudo através do consumismo do e 

para o qual essas mercadorias-simulacro sinestésicas nasceram. 

A sinestesia nas marcas emocionais manifesta-se pela exploração dos cinco 

sentidos humanos: audição (música em lojas e nas mercadorias, como cita Gobé [2002, p. 

120] no exemplo da marca japonesa de chocolates Nagusakyia Mera Chan), visão (cores, 

design e iluminação, por exemplo no design dos produtos, embalagens e lojas físicas da 

Apple), olfato (perfume em produtos e lojas, como a marca brasileira de calçados 

Melissa), tato (ergonomia dos produtos, a exemplo da garrafa da Coca-Cola e produtos 

Apple) e paladar (Juicy Tubes da Lancôme, gloss labial saborizado que vende cerca de 

vinte unidades a cada minuto ao redor mundo150). 

Não somente os produtos tiveram de tornar mais sinestésicos, mas seus locais de 

venda também. Segundo Gobé (2002, p. 213), a popularização das compras pela internet, 

devido à facilidade e comodidade, forçou os gerentes de marcas a repensarem a função 

das lojas físicas. Nasciam as lojas-conceito das marcas emocionais, espaços em que são 
                                                
150  <Lancome: Jiucy Tubes Anniversary - limited edition. Disponível em: http://www.mailmovement.com/lancome-juicy-tubes-
anniversary-limited-edition/. Último acesso: 16/02/2015.> 
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oferecidos, por exemplo, a experimentação livre dos produtos (Apple), sofás e mesas 

dispostos para reunião social ou, caso o indivíduo queira, um repouso em confortáveis 

poltronas acompanhadas de livros e revistas (Starbucks), apresentações musicais e 

teatrais (Fnac) e muitas outras atrações para inserir o consumidor em uma atmosfera 

emocionalmente e sensorialmente estimulante associada, por interpretação extensiva, às 

marcas. Vamos analisar como é construída essa rede de sinestesia em uma das maiores 

lovemarks sinestésicas brasileiras, a marca de calçados e acessórios femininos Melissa.  

A Melissa é uma extensão da marca de calçados Grandene fundada em 1979 

com o intuito de popularizar calçados de plástico no Brasil no segmento feminino. O 

design fashion de seus produtos conquistou um público jovem cativo, que expandiu-se 

para o infantil com o lançamento da linha Melissinha, uma das marcas de calçados mais 

populares nas décadas de 1970 a 1990. Por essa relação com a moda, a Melissa fechou 

muitas parcerias com designers e estilistas ao longo de sua trajetória, tais como Zoomp 

Cruz (1987) e Patrick Cook (1986), ilustradas abaixo: 

 

 
Figura 9 - histórico dos principais modelos da marca nas década de 80 a 90 

Fonte: Blog da Maanuh, matéria "A história da Melissa"151 
 

Consagrada em suas duas primeiras décadas de vida como uma marca desejável, 

da qual as garotas ostentavam os novos lançamentos, a Melissa começou a esboçar sinais 

de cansaço criativo em coleções repetitivas e inadequadas que distanciavam-se daquilo 

que havia se configurado como sua essência para o público a partir de meados da década 

de 1990, marco da crise das grandes marcas. Em uma tentativa de estar a par com as 

tendências da moda na época, como o neo-hippie, a Melissa passou a criar sandálias de 

materiais híbridos (couro, camurça, entre outros) em cores próximas a essas matérias-

primas (bege, marrom, vermelho e preto opaco) e modelagens tradicionais. 

                                                
151 Disponível em: <https://blogdamaanuh.com/2013/12/historia-da-melissa/>. Último cesso: fevereiro de 2016. 
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De calçado fashion e ousado por seu design e material, tornou-se aos olhos dos 

consumidores uma marca confusa e um calçado exótico, quando não de estética e 

material ultrapassado, referente aos anos 1980, provavelmente em virtude da recusa da 

marca em manter aquilo que fez seus consumidores a amarem desde seu lançamento: sua 

identidade de marca 152 . Somada à incapacidade em adaptar-se às tendências sem 

sacrificar essa identidade, os gestores da Melissa ignoravam as mudanças na cultura do 

consumo e seu potencial, como a possibilidade de construir um rico fetichismo para seus 

produtos de plástico. Sua publicidade, cujo slogan até então era "Sempre igual. Sempre 

diferente.", persuadia o consumidor ao consumo pela familiaridade. 

Essa estratégia de naturalização do consumo é eficiente para a familiarização de 

uma marca com o consumidor, mas não ideal nos tempos do consumismo emocional, 

consagrado nessa época. Para despertar o desejo do consumidor pós-moderno, as marcas 

devem vender não apenas produtos, mas, mais precisamente, experiências e identidade. 

Além, elas devem comunicar-se com seus consumidores e não apenas informá-los sobre 

o lançamento de produtos, como parecia ser a então estratégia da marca. Sua publicidade 

errara ao associá-la com o valor do comum, pois esse posicionamento nada favorece os 

atributos intrínsecos de seu produto: calçados e acessórios predominantemente feitos de 

plástico, material pouco convencional para a finalidade. Ao não adaptar-se às tendências 

e mudanças culturais, a marca amargou quase uma década de números negativos em 

vendas e, o mais grave, a perda de valor percebido por parte de seus consumidores.  

A reação começou a ser esboçada nos anos 2000 e concretizou-se em 2003, com 

um projeto de reestruturação que contemplou uma mudança profunda no posicionamento 

e manifestação da marca. Uma das primeiras medidas foi transferir o foco do público 

infantil para o adulto. A submarca Melissinha, outrora prioridade por ter permanecido 

lucrável no período da crise, passou a ser uma linha secundária e sem denominação que 

segue as diretrizes da marca maior, Melissa. 

O estigma de ser um calçado de plástico, outrora disfarçado sob tintas, efeitos de 

textura e fotografia para se assemelhar a calçados comuns de couro e madeira, foi 

superado. De fraqueza, o material ascendeu a diferencial competitivo, exaltado, a partir 

                                                
152 Conforme veremos no próximo subitem, a identidade da marca Melissa é uma construção humanizada (arquetípica), não podendo 
ser resumida, portanto, em seu produto. Seu público, por sua vez, não enquadra-se em uma faixa etária, econômica ou social, como é 
de praxe em marcas convencionais e sim por um universo imagético e discursivo peculiar, como ocorre com as lovemarks. 
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de então, em lançamentos semestrais que exploram as possibilidades quiméricas do 

plástico em cores e modelagens. A partir de pesquisas, a empresa desenvolveu um novo 

material plástico, o Melflex®, mais resistente, flexível e leve que o tradicional PVC e 

ainda reciclável. Com as preocupações ecológicas à tona, algo que muitas vezes depõe 

contras as marcas, isso é um diferencial considerável.    

O novo slogan da marca, "Plastic Dreams" (‘Sonhos plásticos’), comprova a 

importância desse material à marca e como ele manifesta sua identidade e personalidade. 

Mais do que uma marca de calçados de plástico, a Melissa reposicionou-se como uma 

marca que vende um estilo de vida fashionista e constitui-se de uma personalidade lúdica, 

sonhadora e irreverente, atributos de acordo com os significados usuais e possibilidades 

do material com o qual o produto é fabricado. Com esse projeto de branding, a Melissa 

conseguiu mudar sua imagem: de sinônimo de sapatos fora de moda para uma 

personalidade materializada em sapatos e acessórios feitiche, traço de antropomorfização 

que será assunto para nosso próximo subitem.  

Quando a marca reposicionou-se, as consumidoras que colecionavam Melissas 

em sua infância e adolescência e tinham uma memória afetiva com ela voltaram a devotar 

consideração à mesma e outras mulheres mais novas, sem contato anterior com a marca, 

tornaram-se consumidoras. Boa parcela tornou-se fã da marca, as autodenominadas 

melisseiras, grupo ativo que reúne quase 5 milhões de perfis no Facebook153. Essa reação 

rápida de adesão à marca e a criação de um numeroso e fervoroso fã-clube demonstra sua 

natureza como lovemark, uma marca capaz de despertar fidelidade extrema justificável 

pela conexão emocional que desenvolve com os seus consumidores no longo prazo. Essa 

conexão pode ser atribuída, em boa parte, à natureza sinestésica da marca, uma vez que 

os sentidos tem relação intima com as emoções e suas memórias.  

Desde o lançamento, os calçados Melissa possuem forte apelo visual (design), 

olfativo (o cheiro dos produtos) e tátil, que distinguia essa marca das demais marcas de 

calçados de plástico e materiais tradicionais. Essas características foram enfatizadas após 

o projeto de branding e a sinestesia de seus produtos estendida para todos os pontos de 

contato da marca com os consumidores. Quando fala-se em Melissa, uma das primeiras 

ideias que vem à mente dos conhecedores da marca é um peculiar perfume que lembra 

                                                
153 Página Melissa <https://www.facebook.com/MelissaBrOficial/?fref=ts>, último acesso: 19/02/2016 
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chiclete. Esse cheiro foi adicionado aos produtos originalmente com o intuito de disfarçar 

o odor desagradável produzido pelo suor, que com o tempo de uso acaba impregnando os 

sapatos de plástico. Na reformulação da marca, ele foi intensificado, tornando-se uma das 

assinaturas da Melissa. Até então, seu perfume era adicionado de maneira paliativa, não 

durando mais que uma dezena de lavadas. Seguindo a cartilha do novo manual de marcas 

emocionais que prima pela sinestesia, o perfume tornou-se intenso, permanecendo anos a 

fio nos calçados e, nos primeiros meses, capaz de perfumar os pés e até o local onde 

encontra-se. As lojas da marca, denominadas atualmente de Clube Melissa, um indício da 

fidelidade da marca e - em consequência - sua natureza emocional, exalam esse perfume 

no ar, sendo possível rastreá-las a metros de distância. 

 Essa forte associação olfativa à Melissa foi explorada em um produto até então 

inédito: um perfume edição limitada. Lançado em 2009, o perfume, de nome homônimo, 

partiu da reinterpretação da consagrada maison francesa de perfumes Givaudan154 sobre o 

tradicional cheirinho dos calçados da marca traduzido em um aroma de notas florais 

frutais que destacam a doce acidez da bergamota e do maracujá em contraponto com a 

cremosidade da baunilha e âmbar. A embalagem criada pelo designer Wilhelm Lynden 

segue a identidade da marca e a cor escolhida, púrpura, símbolo de ousadia e também 

luxo na cultura ocidental155, traduz a intenção dessa fragrância: elevar o patamar do 

cheiro Melissa a um perfume adulto sofisticado. Sua tampa de plástico foi modelada em 

forma de laço, símbolo do feminino jovial e, juntamente com o frasco arredondado, 

parece com uma bala ou bombom embrulhado, simbolizando ao mesmo tempo o cheiro 

doce de seus produtos e a feminilidade juvenil do público que tem a marca como 

estandarte: 

                                       
Figura 10 - Frasco do perfume Melissa (2009) 

Fonte: Site Osmoz156 

                                                
154 Responsável por grandes sucessos da perfumaria e ícones da perfumaria mundial, tais como Angel e Ange ou Demón da Thierry 
Mugler e Givenchy, a Giuvadan é uma das maiores casa de perfumaria mundiais e está atualmente expandindo seus negócios para 
produção de fragrâncias nas área alimentícea e para marcas (sensorial branding) diversas. 
155 HELLER, Eva. A psicologia das cores: como as cores afetam a nossa emoção e razão. São Paulo: Ed. GG, 2012. 
156 Disponível em: <http://www.osmoz.com.br/Public/Files/perfume/6e3ad982.jpg.> Acesso: março de 2016. 



 127 

O sentido do tato também é bastante explorado pela Melissa. Se antes os solados 

dos calçados eram forrados com uma fina camada de material sintético ou sem nada, 

atualmente a maioria apresenta solado interno espesso de espuma de algodão uniforme 

incorporada sem costuras. A sensação tátil ao calçar uma Melissa é peculiar: por serem 

feitas de materiais leves, o caminhar se dá sem esforço, enquanto os pés espalham-se pela 

ausência de costuras e são massageados a cada passada pelo solado denso e macio da 

espuma de algodão.  

Na reformulação identitária, a marca ganhou uma dimensão visual maior. Se no 

início e primeiras décadas a Melissa era sinônimo do modelo aranha e modelagens 

derivadas, após a reformulação conceitual sua gestão passou a explorar as possibilidades 

de seu material. Reassumindo sua vocação artística, a Melissa passou a desenvolver 

produtos com constantes contribuições de grandes artistas contemporâneos, tais como os 

irmãos designers Campana, os estilistas Vivienne Westwood, Jean Paul Gaultier, Karl 

Lagerlfeld e Jason Wu, entre outros, parecerias exemplificadas abaixo: 
 

                                   
 

Figura 11 -  Exemplos das principais parcerias de Melissa com estilistas internacionais da moda 
Fonte: Blog da Maanuh, matéria "A história da Melissa"157 

 
O processo de criação desses produtos segue metodologias desenvolvidas pela 

própria Melissa para que a assinatura estética dos artistas seja somada à identidade da 

marca sem ofuscá-la, o que, conforme veremos, corresponde aos imaginários e discursos 

                                                                                                                                            
 
157 Disponível em: <https://blogdamaanuh.com/2013/12/historia-da-melissa/>. Acesso: fevereiro de 2016 
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pré-estabelecidos em seu manual. Como resultado dessas parcerias, nascem produtos que 

são genuínas obras de arte, reconhecidos como resultado de colaboração e identificados 

com a marca, ainda que contenham traços dos artistas que participaram de sua criação. 

Como ilustra o exemplo da longa parceria da Melissa com os irmãos Campana, na sub-

coleção nomeada de Melissa+Campana, o processo de criação das sandálias foi inspirado 

em peças de design desses artistas, como a cadeira Favela (segunda da esquerda para a 

direita), que deu origem à sapatilha de mesmo nome em 2004. Como pode-se notar, não 

somente a modelagem manteve-se, como reflete a identidade da marca, exaltada em cada 

criação e sendo, por se tratar de uma parceria, a releitura do artista a essa personalidade: 

 

 
Figura 12- Detalhes da inspiração da criação da linha Melissa+Campana 

Fonte: Site Melissa 158 
 

Criados com o cuidado de peças de design, os calçados e acessórios Melissa são 

exibidos em lojas físicas que assemelham-se a galerias de arte, bons exemplos das lojas-

conceito das marcas emocionais e seu manual que prega o planejamento meticuloso de 

todos os detalhes da marca, dentre eles seus locais de venda, para criar uma harmonia 

perfeita com sua identidade ou personalidade. No Clube-Melissa, a filosofia da marca é 

experimentada sinestesicamente por todos os sentidos. Olfativamente, a loja exala no ar o 

perfume característico da marca; como estímulo auditivo, nota-se sempre uma playlist 

diversificada com artistas pop contemporâneos em acordo com a identidade da marca; no 

paladar, é frequente o lançamento de coleções em contextos gustativos, com a presença 

de elementos lúdicos como cascatas de chocolate e doces diversos oferecidos pelos 

                                                
158 Disponível em http://www.melissa.com.br/blog/melissa-campana-parceria-para-comemorar/. Acesso: fevereiro de 2016. 
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vendedores para as clientes, alimentos que remetem à identidade jovial da marca; é, 

porém, na área dos estímulos visuais e táteis que são realizados os maiores esforços dos 

gestores da marca, ancorando conceito de marca com sensação. 

Na arquitetura das lojas, a personalidade Melissa é traduzida em uma estética 

contemporânea e multissensorial: o mobiliário apresenta formas simples e levemente 

arredondadas, as prateleiras e bancos têm texturas híbridas (lisas e frisadas) e são de 

material sintético acetinado, as paredes têm cores neutras, com nichos pincelados por 

cores neon como os calçados. As formas arredondadas sutis dessa arquitetura denotam as 

curvas do feminino, atributo da sensualidade159 ao qual a marca associa-se. Somadas a 

essas formas, os poucos e estratégicos pontos de iluminação indireta (ambiente) e direta 

(prateleiras) conferem conforto visual e criam uma atmosfera intimista, reforçando o 

aspecto emocional do clube das melisseiras e trazendo destaque para os produtos, 

exibidos como peças de design e, por isso, de desejo em tempos de fetichização das 

mercadorias do consumismo.  

 

 
Figura 13 e 14 - Exterior e Interior da loja Clube da Melissa (2015) 

Fonte: Site Pipa Arquitetura e Lara Fotos160 
 

O cuidado da Melissa com a experiência sensorial pode ser observado desde 

nesses amplos espaços até em pequenos detalhes, como as embalagens dos seus produtos. 

Esses são colocados em caixas desenvolvidas especialmente para a marca cuja forma, 

                                                
159 Segundo Perez (2004), as formas arredondadas carregam esse sentido. 
160 Disponível em: http://pipaarquitetura.com.br/uploads/galerias/3/files/clube_melissa_leblon-4.jpg e 
http://www.larafotos.com.br/wp-content/uploads/2014/04/Clube_Melissa1_thumb.jpg. Acesso: fevereiro de 2016. 
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mais fina e estreita que a habitual, contribui para que os sapatos permaneçam em uma 

posição esteticamente bonita. Por fora, essas embalagens são estampadas com a temática 

e cores da coleção em voga, sendo elas também objetos de grande apelo visual: 

 

 
Figura 15 e 16 - embalagem dos calçados Melissa 

Fonte:  Blog Clube Melisseiras e Blog Normalidade Comum 161 
 

Na comunicação institucional, marcas emocionais, como a Melissa, esforçam-se 

para construir e resumir a experiência sinestésica vivida em todos esses pontos de contato 

e consumo. No exemplo abaixo, temos a publicidade de mídia impressa feita para a 

coleção Melissa Amazonista (2010), em que é retratado um cenário idílico, com animais 

e natureza redesenhados nas formas, texturas e cores plásticas do universo Melissa. O 

produto da marca, no primeiro anúncio exibido nos pés da modelo e no segundo em 

destaque sozinho, está em perfeita harmonia com o ambiente. A estética desse cenário e 

produto são convergentes, assim como as experiências advindas deles. Em uma 

interpretação semiológica do anúncio, associa-se a experiência de consumo do produto à 

vivência desse universo imaginário, que desperta variadas sensações imaginativas como 

olfato das flores azuis, a textura do réptil vermelho e das brancas pétalas da tulipa, o 

visual e a sensação tátil da úmida floresta tropical, entre outros estímulos incorporados 

como signos ao produto da marca. 

 

                                                
161 Disponível em: <http://clubemelisseiras.com.br/wp-content/uploads/2014/10/1-1.jpg> e 
<http://normalidadeincomum.com.br/v1/wp-content/uploads/2014/08/Cole%C3%A7%C3%A3o-Eat-My-Melissa-Presentes-e-
Convite-do-Clube-Melissa-1.jpg>. Acesso: fevereiro de 2016. 
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Figura 17 e 18 - Comercial institucional mídia impressa coleção Melissa Amazonista (2010) 

Fonte: Blog Garotas de Propaganda162 
 

A forte associação sensorial proposta por essa marca possibilitou à mesma 

expandir sua manifestação para espaços comerciais não-convencionais. Em 2004, ano 

marco de sua reestruturação, foi fundada a Galeria Melissa na rua Oscar Freire, em São 

Paulo. Essa galeria constitui-se como um espaço de venda e exposição permanente dos 

produtos da marca e itinerante de obras de arte de artistas convidados, eventos ligados a 

moda e as artes, palestras e cursos que relacionam-se com a natureza discursiva e 

imagética da marca. Em 2012, foi inaugurada a segunda Galeria Melissa, dessa vez em 

Nova York, no badalado bairro da Soho e, em 2014, a terceira, em Londres. Somente 

uma marca emocional e, portanto, sinestésica, interage simbolicamente com indivíduos e 

é capaz de extrapolar sua manifestação para espaços como esses, que convidam os 

sentidos à interação entre marca e consumidores. 

  

 
Figura 19- Fachadas e interior das Galerias Melissa em São Paulo e Nova York 

Fonte: Blog da Maanuh, matéria "A história da Melissa" 163 
 

                                                
162  Disponível em: <https://garotasdepropaganda.files.wordpress.com/2010/08/f981a77e02bec43991588009e7cf80f7.jpg>. Acesso: 
fevereiro de 2016. 
163 Disponível em: < https://blogdamaanuh.com/2013/12/historia-da-melissa/>. Acesso: fevereiro de 2016. 
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Conforme podemos constatar com os exemplos da manifestação da marca, a 

Melissa explora os cinco sentidos na experiência do consumo, tornando-o essencialmente 

emocional. Assim, sobretudo através do estímulo visual, olfativo, sonoro e tátil nos vários 

pontos de contato da marca com seus consumidores, a experiência de consumo da mesma 

é construída e seu valor emocional é reforçado, configurando a Melissa como um ilustre 

exemplo de marca emocional sinestésica na atualidade. 

 

 

4.2.3 - Mercadoria-simulacro: experiência emocional através do simulacro humano  

Conforme vimos com exemplos de propagandas no capítulo 3, o posicionamento 

e identidade das marcas, isso é, aquilo que as diferencia das demais e que constitui sua 

proposta de negócio, progressivamente evoluiu de uma centralidade nas características 

físicas dos produtos e serviços para uma importância maior de experiência e significados 

culturais aos quais esses bens são associados. Assim, se no início o apelo das marcas de 

comércio e indústria, como a Pepsi, recaía, por exemplo, nos benefícios da bebida para a 

saúde, na segunda fase do consumo, iniciada na década de 1960, ele passa a centrar-se 

nas experiências e no significado simbólico do produto ou serviço que a marca representa 

como instituição. 

Essa mudança reflete o adensamento do caráter simbólico das marcas de 

comércio e indústria, através do qual seu valor foi progressivamente deixando de ser 

pautado no que elas concretamente vendiam para ser dado pela teor da sua experiência de 

consumo (emocional e sinestésica) e significados que até a década de 1960 emanavam 

dos produtos e serviços. Para retomar ao exemplo da bebida Pepsi nessa década, sua 

experiência de consumo e valor foi associado ao comportamento e valores da juventude 

da época, que a bebida, um refrigerante de cola refrescante, agradava ao paladar. Na pós-

modernidade, esse caráter simbólico e discursivo das mercadorias se aprofunda.  

Conforme antecipado, de mercadorias-signo como a Pepsi da década de 1960 

que associavam símbolos e discursos a suas mercadorias, as marcas transformaram-se em 

mercadorias-simulacro. Nelas, o valor não advém dos produtos, aos quais se atribuem 

significados e experiências, e sim de uma identidade simulacro que propicia experiências 

emocionais através da qual são orientadas todas as ações de marca, inclusive a criação de 
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novos produtos. O propósito de negócios e posicionamento de marca não segue mais a 

fabricação de um produto ou oferecimento de um serviço, mas a manifestação de uma 

identidade simulacro que permite o estabelecimento de uma experiência emocional mais 

profunda com seu consumidor. Por essa razão, essas marcas apresentam menos conexão 

com o real (materialidade do serviço ou produto e seu simbolismo associado) e mais com 

a instância da virtualidade  (simulacro de personalidade). 

Para Gobé (2002, p. 378), uma marca "precisa ter qualidades humanas e valores 

emocionais, ter uma personalidade expressando a cultura empresarial através de imagens 

que seduzem as pessoas." para ser bem-sucedida na contemporaneidade, e não por acaso 

para constitui-se como emocional. Compreendemos aqui o que na prática da criação de 

marcas traduz-se por "qualidades humanas e valores emocionais", "personalidade" e 

“imagens". Para essa pesquisa, a personalidade das marcas emocionais, também sinônimo 

de identidade, é criada ou simulada com a incorporação de imaginários (arquétipos e 

mitos) e discursos percebidos julgados em correspondência com os do público. Isso se dá, 

primeiramente, através de pesquisas de campo nas quais são investigados as motivações 

existenciais, valores, comportamento e o universo discursivo e imagético na forma dos 

gostos de entretenimento do consumidor existente ou em potencial. A amostragem varia 

de grupos focais a sem esses, com a construção de consumidor idealizado que acredita-se 

ser ou potencial de tornar-se o da marca. Como visto, essa investigação vai muito além de 

dimensionar o comportamento de compra de um público. A intenção é delinear com 

profundidade a identidade, aquilo que se define como tal, a ser simulada pela marca. 

O segundo passo nesse intento, talvez o que mais exige habilidade dos criadores 

de marcas, é a adaptação do que traçou-se como perfil psicológico do consumidor em 

uma personalidade ou identidade de marca. Como simulacros humanos, as marcas 

emocionais devem ter uma identidade e uma narrativa correspondente, o que, para essa 

pesquisa, constrói-se a partir da adoção de discursos e seus imaginários (arquétipos e 

mitos, sobretudo), esses últimos referidos como "imagens" por Gobé. Segundo Roberts 

(2004), as lovemarks contam sempre uma mesma história, adaptando-a a diferentes 

gerações e contextos. Essas narrativas, que para essa pesquisa correspondem aos mitos, 

categorias do imaginário durandiano, podem ser criadas ou são resultado da história da 

marca. Como todo mito, tais narrativas contém um ensinamento, traduzido nos termos 
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"missão de marca". Segundo Roberts, essa deve ser inspiradora para o público ou não 

despertará identificação e seu amor, ingredientes fundamentais para a consagração de 

uma marca contemporânea. Roberts cita como narrativa inspiradora a da marca de 

cosméticos The Body Shop, cuja missão é a luta por um comércio sustentável social e 

ambientalmente. A empresa materializa a missão utilizando em sua produção matérias-

primas provenientes de pequenos produtores orgânicos e de origem não-animal. 

Uma das ferramentas criadas para auxiliar criadores e gestores de marcas a 

delimitar e visualizar sob quais arquétipos e narrativas míticas sua marca se estabelece e a 

manter a coerência discursiva, alimentando esse simbolismo, é a roda dos arquétipos. 

Seguindo uma interpretação da teoria de Jung, Mark e Pearson164 elaboram que as marcas 

comerciais seguem com mais frequência doze arquétipos padrão descritos por esse 

psicanalista. Temos na tabela abaixo o resumo desses arquétipos com exemplos de 

marcas icônicas que adotam-nos, segundo os autores: 

 

 
Figura 20: tabela dos arquétipos e exemplos de marcas citadas por Mark e Pearson  

Fonte: Mark;Pearson (2012, p. 27) 
 

Através dessa metodologia, identificamos na marca emocional Melissa a 

antropomorfização pela adoção do arquétipo "inocente", também chamado de "sonhador" 

(termo original "dreamer"). Indivíduos que encaixam-se nesse padrão de comportamento 

arquetípico buscam enfrentar as adversidades e contradições do mundo criando ao redor 

de si um universo mágico, livre de rótulos e quaisquer convenções sociais. A esperança 

maior desses indivíduos é retomar às épocas da infância e adolescência, em que não havia 
                                                
164  MARK, Margaret; PEARSON, Carol S. . O herói e o fora-da-lei: como construir marcas extraordinárias usando poder dos 
arquétipos. Trad.: Merle Scoss. São Paulo: Cultrix, 2012  
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preocupações, limites e máscaras sociais típicas da fase adulta. O lema desses indivíduos 

pode ser resumido na seguinte afirmativa: "Somos livres para sermos nós mesmos". 

Como marca, esse comportamento arquetípico é simulado através da adoção de discursos 

e imaginários (arquétipos e mitos, sobretudo) relacionados a esse espírito sonhador.  

Identificamos na identidade da marca Melissa esse manifesto nos seguintes 

elementos: no discurso do slogan institucional "Plastic Dreams" ("Sonhos Plásticos"), 

que, como diz o título, alude aos valores desse universo imaginário (sonho, ingenuidade e 

liberdade de criação, assim como a maleabilidade radical do plástico); nos produtos, que 

são versões descomplicadas e criativas dos tradicionais acessórios femininos; e em sua 

publicidade e ambientes físicos, em que há a construção de um universo quimérico e 

sinestésico. Os sentidos são mais importantes nas primeiras fases da vida humana e ao 

explorá-los a marca remete às primeiras sensações e descobertas infantis, comunicando-

se com nossa inteligência primeira. 

Além desse caráter, ressalta-se que muitas das cores, texturas, design e aromas 

da marca correspondem a sensações e signos da infância, pois são de traços simples (a 

arquitetura minimalistas das lojas) e icônicos (o design dos sapatos), em cores primárias 

(cartela de cores dos produtos) e aromas doces (produtos e lojas). Esse, um perfume 

frutado que muito assemelha-se ao utilizado na indústria de chicletes e balas, remete a 

memórias olfativas e gustativas infanto-juvenis e sua personalidade - lúdica, quimérica e 

irreverente – a comportamentos socialmente mais permitidos nessa fase.  

 A publicidade das marcas emocionais tornou-se uma das muitas ferramentas de 

construção de seu valor e comunicação de sua identidade. Retomamos a propaganda da 

campanha Melissa Amazonista (2010), citada na seção anterior. Nessa, o cenário retrata 

uma representação da natureza, uma desconstrução em formas e cores simples e originais 

relacionados a um imaginário infanto-juvenil. O slogan dessa peça e da campanha em 

questão "Discover, explore, play". ("Descubra, explore, brinque") vai de encontro a esse 

imaginário, um convite típico do inocente: compartilhar de um mundo onde se é possível 

recriar, voltar à simplicidade, beleza e autenticidade das coisas. Sob esse arquétipo, a 

Melissa guia sua atuação e, não por acaso, é percebida como uma marca informal e, 

portanto, de público jovem, faixa etária em que esse arquétipo é mais frequente. 
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Outra ferramenta para a criação dessa humanização é o método BrandFocus, 

desenvolvido pela agência de Gobé. Nesse, a construção da persona marca se dá através 

da simulação de sentimentos, sensações e comportamentos a fatos ordinários hipotéticos: 

"Se (a marca) fosse a um passeio, como se sentiria? Se (a marca) fosse um casamento, de 

que tipo seria? Se (a marca) fosse um beijo, como se pareceria? Se (a marca) fosse uma 

viagem sonhada, para onde seria?" e a mais crucial das perguntas: "Se a (marca) fosse 

uma pessoa, com quem se pareceria?" (GOBÉ, 2002, p. 343). São pequenas impressões 

que, se respondidas, possibilitam traçar um padrão comportamental arquetípico da marca. 

O resultado do uso dessas e outras ferramentas é a criação ou reformulação165 de 

uma identidade de marca antropomorfizada, cristalizada no denominado manual de 

marca. Esse, também nomeado de DNA, é uma matriz a partir da qual devem ser 

orientadas todas as ações da marca, das mais iniciais, como a identidade visual (logotipo, 

cores e suas aplicações), slogan, arquitetura das lojas físicas, produtos, serviços e 

atendimento às futuras: contratação de funcionários, expansão da linha de produtos e 

serviços, parcerias, ações de marketing, entre outras medidas. Não há um padrão de 

manual de marca, pois, como se trata de um processo criativo, é natural que ele varie 

conforme os critérios dos profissionais e das agência de branding que os criam.  

Os manuais das marcas emocionais, diferentemente dos demais de períodos 

anteriores, não são divulgados para o público, sendo compartilhados apenas entre os 

criadores das marcas e seus gestores. Por esse sigilo, não podemos contar com exemplos 

dos mesmos, porém, podemos citar alguns critérios ou temáticas comuns e exemplos de 

marcas citadas na literatura e exemplificadas nessa pesquisa: 

- identidade visual: cores e logotipo padrão e aplicações; 

arquitetura de lojas físicas; padrão de comunicação institucional; 

material de papelaria (cadernos, crachás, cartões de visita, entre 

outros) e uniformes;    

-  identidade discursiva: tom de voz (adjetivos: impositivo, 

franco, alegre, sedutor, entre outros); 

                                                
165 A criação da identidade da marca emocional pode acontecer com uma marca já existente, como aconteceu com a Melissa.  
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-  personalidade de marca: persona alegre, tímida, sedutora 

(condizente com os arquétipos). Ex: Melissa, arquétipo do inocente; 

-  manifesto ou missão de marca: discurso em que a marca 

proclama sua missão de vida, que não é oferecer produtos e serviços 

e sim oferecer uma experiência emocional. The Body Shop quer 

promover o comércio justo para trazer a experiência de bem-estar 

individual e social; Melissa (texto presente no site): "Se expressar 

através de um sapato. A partir dessa premissa criamos experiências 

sensoriais no plástico. Trazemos para dentro da rotina ícones de 

moda, arte e arquitetura. A Melissa é a democratização do design."  

-  posicionamento: relacionado à segmentação de mercado e 

ao diferencial competitivo. Melissa: marca de calçados e acessórios 

de plástico para público feminino identificado com o arquétipo do 

inocente, que busca experiências de consumo correlatas a esse. 

 

Conforme pode-se visualizar, as marcas que seguem esses critérios apresentam 

natureza antropomorfizada, configurando-as no que nomeamos mercadoria-simulacro. O 

produto ou aquilo que concretamente é vendido por elas, como pode-se atestar, é apenas 

uma faceta que materializa sua identidade ou persona, não mais seu sinônimo ou mesmo 

propósito de existência. O sigilo sobre seu manual ou matriz identitária, bem como sobre 

os processos de criação, talvez seja o responsável por conferir à mesmas a necessária aura 

de mistério, que, segundo Roberts, recobre as verdadeiras lovemarks. 

Sob um véu visível apenas a seus gestores e estudiosos, essas marcas atualizam e 

reforçam seu caráter humanizado e em virtude dele seus consumidores são continuamente 

seduzidos, identificando-se no reflexo de si mesmos e, nesse processo, estabelecendo 

relações de afeto simulado com as marcas. Essas relações fundamentam-se em boa parte 

nas recompensas emocionais advindas desse consumo simbólico. Conforme estabelecem 

Mark e Pearson, cada arquétipo oferece uma recompensa ou estímulo emocional. As 

marcas, ao se tornarem sinônimos desses, fazem isso de maneira virtual ou simulada: 
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Figura 21 - Tabela arquétipos, motivação existencial e recompensas. 

Fonte: Mark; Pearson (2012, p. 31) 
 

 "Na cascata de signos descontextualizados conectados uns aos outros de 

maneira mais ou menos aleatória" (ERIKSEN, apud BAUMAN, 2007, p. 57) dessas 

marcas emocionais globais, o indivíduo da era líquida banqueteia-se como um insaciável 

Dionísio, inimigo mortal de Apollo. Assim como muitas são as nossas necessidades 

emocionais nesses tempos, abundante será a oferta dessas marcas, criadas para oferecer 

os estímulos emocionais e sensoriais desejados. Essa talvez seja uma das maiores 

contradições do consumismo e sua mola-propulsora, apontada por Bauman: quanto mais 

se consome, mais se deseja; quanto mais posses têm, menos terá segundos depois de 

adquiri-las. Isso lembra a célebre fala de Morin166: " (A cultura de massa) retira mesmo 

quando dá", que pode ser referida à cultura do consumismo, metanarrativa de nossos 

tempos. Nessa sociedade de consumidores, o desejo de segurança e permanência não 

somente perde o sentido como configura-se como a maior ameaça ao sistema. Por essa 

lógica, as marcas, que vão desde objetos materiais até as identidades individuais, têm a 

obsolescência programada, já prevista antes mesmo de sua criação e lançamento. Nesse 

contexto, seu desafio é seguir inovando e surpreendendo para manterem-se desejadas 

como novidades e, ao mesmo tempo, não se descaracterizarem.  

As marcas emocionais respondem a esse desafio pois surgiram a partir dessas 

necessidades percebidas como oportunidades de negócio. Seu caráter virtual, visível em 

seu manual, denota sua relativa flexibilidade identitária. Ao nascerem e serem produtos 

essencialmente simbólicos-discursivos, podem ser constantemente recriadas de acordo 

                                                
166 MORIN, Edgar. Cultura de massas no século XX: neurose. Trad. Maura Ribeiro Sardinha. 9ª Edição. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 1997, p. 109 
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com os ventos da moda, possibilitando à incessante roda do consumo girar e mantendo 

seu apelo de venda ao mesmo tempo de sua identidade. Como simulacros humanos, é 

desejável que sofram modificações, evoluções estéticas, melhoramento e lançamento de 

produtos, a exemplos das constantes atualizações da Apple. Do mesmo modo, porém, que 

as pessoas em seus processos de mudança, elas não devem perder a essência, o seu ‘jeito’ 

de ser, para aqueles que as amam, no caso, seus devotos consumidores.  

Essa forma antropomórfica possibilita-as, além desse estreitamento de laços com 

o consumidor, a adaptabilidade de sua mensagem e a ampliação de formas e conteúdos de 

sua comunicação com o público e além. Por essa ampliação, essas marcas tornaram-se 

dispositivos de incitação e inoculação de imaginários, as tecnologias do imaginário.  

 

 

4.2.4 - Manifestação como tecnologias do imaginário: a experiência emocional via 

criação de atmosferas ideais 

Antes limitadas a formas como propaganda de ofertas, institucional e ações de 

marketing, as marcas de indústria e comércio pós-modernas, emocionais, experimentaram 

uma expansão da paleta comunicacional com o adensamento de seu caráter simbólico. 

Como entidades discursivas antropomorfizadas, não mais sinônimos de produtos ou 

serviços, meios diversos tornam-se possibilidade de divulgação e outras esferas da vida 

social passam a ser povoadas não apenas por sua mera presença, mas também com seus 

conteúdos simbólico-discursivos intrínsecos. As marcas emocionais deixam de se centrar 

na informação como persuasão e focam-se no estabelecimento de canais e meios de 

comunicação, troca simbólica, com os indivíduos na criação de conexões emocionais.  

Antes ocorrida em reduzidos pontos de contato, tais como produtos, embalagens, 

fábricas, lojas físicas e online, atendentes e propagandas pontuais, a comunicação das 

marcas passa a se realizar em formas inéditas, como propagandas  massivas e criativas no 

meio urbano (interferências urbanas em outdoors e moving boards) e em séries, filmes, 

eventos musicais e outros projetos culturais nos quais as marcas são inseridas como parte 

do conteúdo e muitas vezes produtoras culturais. No Brasil, podemos citar como exemplo 

dessa atuação: a Natura com o "Natura Musical", festival de musica popular brasileira 

produzido pela marca e já visto por 150 mil pessoas; o programa de patrocínio e o festival 
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de dança contemporânea produzido pelo O Boticário, o "Festival O Boticário na Dança: 

Beleza em movimento", sediado em Curitiba; e a ação de marketing do Itaú, a rede de 

aluguel de bicicletas atualmente presente nas principais avenidas das maiores capitais 

brasileiras (São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife e Brasília).  

Analisamos a atuação de nosso exemplo de marca emocional: semestralmente, 

junto com a coleção, a Melissa lança a revista Plastic Dreams. Mais que um panfleto dos 

novíssimos produtos da marca, a revista configura-se como um manifesto da identidade 

da marca. Em suas páginas, os produtos são inseridos ocasionalmente, em conjunto com 

conteúdo jornalístico diversificado em matérias sobre comportamento (amor, sexo e 

autoconhecimento), dicas de viagens, gastronomia, entretenimento, eventos culturais, 

moda e outros assuntos do interesse das melisseiras.  

 

 
Figura 22: páginas da revista Plastic Dreams ed. 11 (inverno de 2014) e ed. 09 (inverno de 2013) 

Fonte: Site Melissa 167 
 

                                                
167 Disponível em: <melissa.com.br/revistaplasticdreams>. Acesso: fevereiro de 2016. 
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Conforme pode-se depreender, a Melissa ultrapassa, na forma de revista, sua 

conotação de mera marca comercial, produtora de sapatos e criadora de experiências via 

o consumo desses. Ela torna-se uma instituição dispersora de conteúdos culturais pois, ao 

ser uma persona (simulado via arquétipo e um mito), ela passa a ter interesses, valores, 

ideais, entre outros traços humanos característicos de personalidade. Para essa pesquisa, 

isso significa que ela torna-se dispersora de cultura (discursos traduzidos em símbolos, 

para Geertz) e de imaginários, elementos anteriores à formação cultural. Devido a sua 

presença global168 e massiva nas mídias através das mais criativas formas de publicidade 

(a exemplo das ações citadas anteriormente da Natura, O Boticário e Itaú), as marcas 

emocionais globais, hipermarcas para Lipovetsky, acabam produzindo, como efeito dessa 

dispersão, uma atmosfera ou aura.  

Em um conceito direto e claro, elas configuram-se em tecnologias do imaginário 

mercadológico, dispositivos alimentadores das bacias semânticas da cultura. Assim, a 

cultura, que desde então foi a maior fonte alimentadora das marcas, passa a ser 

significativamente alimentada pelas marcas na pós-modernidade, em um ciclo contínuo e 

cada vez mais indissociável dado o estabelecimento da cultura do consumismo em escala 

global. Lipovetsky (2007, p. 93) calcula que há cerca de 3000 hipermarcas dispersando e 

criando imaginários e discursos, em suma, participando significativamente da criação do 

que entendemos aqui por cultura pós-moderna. 

Segundo Silva, a tecnologia do imaginário mais importante da pós-modernidade 

é a publicidade. Essa pesquisa aponta, em linha divergente, para as marcas emocionais 

como as Tecnologias do Imaginário referenciais, em virtude de elas terem se tornado 

entidades de semântica mais densa e maior presença que a publicidade na cultura atual. A 

dispersão das audiências para o meio virtual e em cidades globais, como São Paulo, a 

proibição de propagandas em mídias externas colocaram a publicidade em uma posição 

secundária na criação de demanda de consumo e divulgação das marcas. Como entidades 

antropomorfizadas, as marcas emocionais podem informar e comunicar-se com seus 

consumidores nas redes sociais, dispensando o uso de anúncios em muitas ocasiões. 

                                                
168 O destino de uma marcas emocional é tornar-se global, uma vez que seu modelo de configuração e gestão é adequado a cultura de 
consumo contemporânea. Não atoa, grande parte das lovemarks citadas em Gobé (2002) e Roberts (2004) são conhecidas 
mundialmente, tais como Coca-Cola, Nike, Apple, Starbucks, Adidas, Hello Kitty, Burberry, Mac Donald's, entre outras. A Melissa, 
citada por essa pesquisa, também atua mundialmente, sendo uma lovemark global.  
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Retomando os efeitos do imaginário, Maffesoli afirma que a aura ou atmosfera 

não pode ser medida em parâmetros, só é possível senti-la. Talvez a maior capacidade das 

marcas emocionais em oferecer sinestesia emocional, como a Melissa, não advenha das 

múltiplas sensações fisiológicas provocadas por diversas estratégias, mas do ambiente ou 

aura virtual que elas habilmente criam em torno de si e oferecem para o público. Como 

personas, essas marcas vivem em um mundo ideal e paralelo, feito para atender aos mais 

íntimos desejos existenciais de seus fãs-consumidores. Seus espaços de comércio são 

como templos onde os fiéis consumidores dedicam-se a adorar veementemente a imagem 

e prestar homenagens em visitas constantes, situações nas quais podem tocar os totens 

sagrados que são as mercadorias para absorver sua luz e amor simulado, o magma do 

consumismo, e sentar-se à sua sombra protetora, refugiando-se da solidão existencial, do 

tédio e da realidade acachapante do mundo real externo em que o caos e o vazio dos não-

lugares (AUGÉ,1994)169 os esperam quando deixam as fronteiras abençoadas.  

Diferentes dos demais espaços públicos, hostis, caóticos e não raro ermos, esses 

ambientes, que podem estar nos centros urbanos mas não pertencem aos mesmos, são 

ilhas percebidas de ordem, paz, segurança e conforto em que as diferenças sociais são 

amainadas, o caos organizado e sistematizado em etiquetas para o consumo e elementos e 

sentimentos desagradáveis (bandidos, tédio, depressão, solidão, repetição) eliminados. Na 

Plastic Dreams, no Clube Melissa e em suas galerias, a marca Melissa insere seus fiéis 

em uma atmosfera virtual, um casulo ideal para a vivência dos que comungam com o 

universo imagético e comportamental da marca. Esses ambientes são, tal como um barco, 

"um pedaço flutuando do espaço, um lugar sem lugar, que existe por si mesmo e ao 

mesmo tempo se dá ao infinito do mar” (BAUMAN, 2001, p. 115), um horizonte tão 

virtual quanto as entidades que os criam.  

Como ambientes virtuais, são tanto físicos (as lojas-conceito e revistas) quanto 

móveis, pois são carregados por seus admiradores e consumidores (factuais e simbólicos) 

no intenso trânsito de pessoas e símbolos da cultura pós-moderna. Assim, a presença e, 

em decorrência, ambiência dessas marcas é sentida nas paisagens urbanas além desses 

espaços materiais de venda através de peças de vestuários que incorporam signos das 

                                                
169 Locais de passagem típicos da pós-modernidade, sem identidade própria, símbolos ou imaginários originais, a exemplo dos 
shopping centers, aeroportos, hipermercados, estações de ônibus e metro, entre outros. 
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marcas, em embalagens circulando nas mãos e ruas e nos muros e mobiliários públicos 

graffitados com logotipos dessas marcas emocionais ícones, como nos exemplos abaixo: 

 

 
Figura 23 e 24: Graffit de marcas emocionais no espaço urbano pelos artistas Banksy e Tats Cru. 

Fonte: site Pinterest e Graffiti.org170 
 

Nesses espaços urbanos, não somente os signos das marcas estão presentes na 

paisagem, mas, sobretudo, seu universo discursivo, simbólico, em suma, sua atmosfera. A 

menção à marca reforça a sua lembrança e legitima sua importância como entidade-

produto e como protagonistas culturais, ainda que nem sempre desejados, como o graffit 

de Banksy ao Mc Donald's, uma persona que desperta de amor e fidelidade a repulsa. De 

maneira crítica ou exaltada como nos templos do consumo, as marcas passam a povoar de 

maneira substancial material e simbolicamente a cultura. Nossa principal hipótese é que 

sua persona e seus ambientes virtuais são referências e ambientes ideais para a construção 

identitária na pós-modernidade, reflexão que nos encaminha para nosso último capítulo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
170Disponível em <https://br.pinterest.com/pin/462956036673987256 e <http://www.graffiti.org/faq/werwath/15coke.jpg>. Acessado 
em março de 2016. 
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Capítulo 5 
CONCLUSÃO 

 
Após expostas em três capítulos as teorias que embasam nossa abordagem e 

esclarecem nossos objetos, as marcas emocionais e os processos de formação identitária 

na pós-modernidade, eis que chegamos à última parte de nossa argumentação: a análise 

do que fora exposto e a validação ou não de nossa hipótese: as marcas emocionais estão 

influenciando significativamente os processos identitários dos indivíduos inseridos na 

cultura global consumista e do simulacro, referida por pós-modernidade, ao tornarem-se 

as principais tecnologias do imaginário. Através dessa condição, elas dispersam suas 

referências identitárias e criam atmosferas ideais para os moldes identitários dessa cultura 

e sociedade, ideia adiantada no capítulo anterior e analisada com profundidade nesse. 

Retomando os processos identitários na pós-modernidade, umas das principais 

teses de Bauman (2007) trata da percepção de que as identidades e subjetividades na 

sociedade de consumidores são construídas a partir das escolhas de consumo. Bauman é 

enfático ao afirmar que vivemos em uma cultura centrada no consumismo, estágio do 

consumo em que esse adquire importância inédita e central na cultura e economia 

contemporâneas, tornando-se, em si, o próprio propósito da produção e da vida social. 

Essa centralidade do consumo é, segundo o autor, consequência direta da liquefação das 

metanarrativas, de seus discursos e ideologias, e do grande poder simbólico das principais 

instituições sociais da Modernidade, que atuava no sentido de organizar o mundo social e 

os espaços referenciais em torno dos quais a sociedade se reunia e construía sua cultura e 

as identidades e subjetividades dos indivíduos. 

Na sociedade consumista, os indivíduos são constantemente interpelados à 

condição existencial de consumidores e, ao mesmo tempo, acabam fatalmente também 

sendo consumidos e transformando-se em mercadorias (commodities). Dessa maneira, a 

constituição de si171 nessa cultura torna-se orientada pelos moldes do mercado, exigindo 

dos sujeitos commodities o esforço ativo e permanente para alcançar e manter sua 

visibilidade e valor enquanto mercadoria. Nesse esforço perpétuo e fatigante, a função    

maior dos bens de consumo, sinônimo de marcas, é o fornecimento de kits identitários 

embutidos em seus produtos a serem agregados ao quebra-cabeça existencial individual. 
                                                
171 Para essa pesquisa, identidade e subjetividade, tidas aqui como conceitos próximos, são processos predominantemente sociais na 
medida em que respondem a exigências e estímulos circulantes na cultura, não governados pela voluntariedade individual. 
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Conforme exposto no capítulo anterior, as marcas emocionais são mercadorias 

essencialmente discursivas e simbólicas, em um conceito: mercadoria-simulacro. Por sua 

natureza antropomorfizada, construída a partir da adesão a arquétipos e mitos, as 

possibilidades de incorporação simbólica dessas por parte dos consumidores são maiores 

quando comparadas às demais mercadorias. Partindo de Bauman, pode-se afirmar que 

seu kit identitário é mais complexo, permitindo ao consumidor uma seleção mais apurada 

dos signos e discursos identitários e um aproveitamento maior desses devido ao alto teor 

simbólico contido nessas marcas. Isso torna-as opções de consumo ideais nessa sociedade 

e coloca-as em posição de serem referências identitárias maiores que os demais objetos 

de consumo. Essa talvez seja uma das razões que explique o seu sucesso comercial e 

importância cultural, como atestam os diversos manuais de criação de marcas emocionais 

que recentemente são publicados à exaustão na literatura do Marketing.   

 Semelhante consideração sobre a forma de ação dessas marcas contemporâneas 

na formação das identidades e subjetividades pós-modernas pode ser encontrada em 

Lipovetsky (2007). Na Hipermodernidade se dá o amadurecimento do milenar processo 

cultural de globalização, formando-se uma cultura-mundo de dimensões, contrastes e 

complexidades globais em que parte significativa das referências identitárias são dadas 

por discursos e simbolismos no hiperconsumo, nominalmente dispersados através de 

grandes marcas globais, as representantes máximas dos bens nesse estágio recente do 

consumo. Essas marcas correspondem, para essa pesquisa, às marcas emocionais, tais 

como Apple, Starbucks e McDonalds, entre outras citadas no capítulo anterior. Elas 

agregam em torno de si grupos que definem comportamentos e, em último estágio, suas 

identidades através da manifestação de suas escolhas de consumo, conforme exemplifica 

Lipovetsky (2007, p. 90) a respeito do consumo juvenil, afirmação que pode ser estendida 

a todos os membros da sociedade de consumidores. 

Segundo Bauman, identidades e subjetividades tornam-se fluídas na ambiência 

cultural pós-moderna e, portanto, instáveis. Elas não são mais dadas pela comunidade e 

sim devem ser construídas sob responsabilidade dos próprios indivíduos e não mais da 

sociedade, como na Modernidade Sólida. Essa posição é equivalente à de Hall (2006), 

que também localiza a formação das identidades na Modernidade no seio da comunidade 

local, sob a categorização das classes sociais. 
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Em sua historiografia sobre o nascimento do sujeito moderno e o modo de 

construção da sua identidade, Hall aponta para uma quebra no padrão das identidades na 

pós-modernidade: outrora fixas, sólidas e coesas, elas fragmentam-se em muitas facetas, 

nem sempre harmônicas entre si. Ou seja: as muitas identidades contemporâneas não 

necessariamente agregam-se no sentido de formar um "eu" coeso, sendo essa 

multiplicidade de identidades um dos resultados do processo de globalização cultural em 

que dispersam-se referenciais e os discursos. Bauman e Lipovetsky concordam com isso, 

acrescentando como fator dessa liquefação a falência da metanarrativa moderna.  

Como essa pesquisa compreende e define as marcas emocionais como as mais 

poderosas e prevalentes tecnologias do imaginário, podemos considerá-las as principais 

dispersoras dos imaginários da cultura pós-moderna, que correspondem em Bauman e 

Lipovetsky aos do consumismo. Como bombas sinestésicas, elas criam e dispersam uma 

profusão de referências identitárias prontas para serem incorporadas às identidades do 

sujeito commodity, que precisam ser constantemente recriadas seguindo os moldes e as 

tendências existenciais do mercado, para Bauman. Assim sendo, as marcas emocionais 

ocupam uma posição de destaque nos processos identitários como principais referências 

identitárias nesse contexto cultural. 

Essa análise inicial, ainda que contenha indícios que comprovam nossa hipótese, 

não apresenta argumentos que encerram nossa reflexão. Embora essa ideia não tenha sido 

até então explorada no texto, é possível estabelecer que a cultura, como rede semântica, é 

operada pelos indivíduos que dela fazem parte e estes, portanto, são capazes de aderir a 

arquétipos, mitos e discursos e também promovê-los para outros membros da sociedade, 

atuando, dessa forma, como referências identitárias pelo manejo dos conteúdos culturais. 

Essas referências identitárias, portanto, podem tanto advir dos objetos culturais, como as 

marcas emocionais, quanto dos sujeitos inseridos na cultura, também definidos como 

mercadorias por Bauman e, portanto, passíveis de ser compreendidos, numa operação de 

tensionamento teórico, como marcas e a elas comparados. 

É nítida a vantagem das marcas emocionais perante as demais marcas de 

comércio e indústria como referências identitárias, seu destaque nessa função é claro em 

virtude de sua natureza essencialmente simbólica e construída. Tal vantagem, porém, não 

é nítida na sua comparação direta com os indivíduos, pois estes, assim como as marcas 
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emocionais, também são vitrines ambulantes de discursos e imaginários, contando ainda 

com a vantagem tida como óbvia, talvez sistêmica, de neles os elementos e conteúdos 

identitários encontrarem-se mais presentes, sendo desenvolvidos de forma orgânica ao 

longo da história de vida. Se a subjetivação é um processo próprio da natureza humana, o 

mesmo não pode ser dito com relação às marcas coletivas da indústria, que alcançaram 

essa condição em um processo histórico de adensamento simbólico ao ponto de tornarem-

se simulacros humanos através da adesão estratégica aos imaginários, crenças e opções 

estéticas de seus consumidores. 

Nossa teorização, portanto, avança no sentido de nos indagarmos a respeito de o 

que daria, em tese, destaque e até primazia às marcas emocionais enquanto mercadorias-

simulacro e tecnologias do imaginário como referências identitárias na cultura pós-

moderna comparação direta com os indivíduos pertencentes a ela. A vantagem humana 

deveria ser clara, uma vez que os laços sociais são milenares e a cultura desenvolveu-se 

desde sempre ao redor de relações entre seres humanos, mas ela não é clara e tampouco 

certa quando analisamos a cultura contemporânea e manifestações isoladas e amplas 

desses fenômenos. Nossa resposta aponta para as características próprias dessa cultura, 

que elevam as mercadorias-simulacro e tecnologias do imaginário ao posto de principais 

referências identitárias através das quais criam-se ambiências ao nosso ver ideais para a 

construção das identidades e subjetividades comoditizadas, ao passo que as relações 

humanas tornam-se, de modo geral, simplistas e carentes de imaginários atraente nesse 

contexto. 

A transformação dos sujeitos em mercadorias, uma das consequências sociais da 

ascensão da cultura consumista, pode ser interpretada como uma via da instauração dos 

procedimentos do simulacro na constituição do self. É importante dizer que a capacidade 

humana de simbolizar e criar imagens, essas compreendidas como origens do imaginário 

e da cultura, demonstra que a virtualidade é uma das pedras fundadoras dessas instâncias 

simbólicas e do ser humano como um todo. O que alegamos aqui não é a passagem de um 

ser humano completamente inserido no real concreto para um refém do virtual na pós-

modernidade, mas um movimento de expansão dessa natureza virtual pela interação com 

simulacros de individualidade, fenômeno que afeta a constituição de suas identidades e 

subjetividade e as referências identitárias que podem ser adotadas a partir de então. 
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Segundo Baudrillard (1991), a prevalência do simulacro denota a liquefação dos 

referenciais pautados no real e a sua consequente substituição por signos que são, por sua 

vez, derivações dos significados embasados no mundo físico. Esses signos, ressaltamos, 

não são imitações ou paródias do real, mas seus referentes diretos. Na sociedade pós-

moderna em que instaura-se esse processo, a capacidade de distinguir a aura dos objetos, 

ou o imaginário da grande trama cultural, perde-se e semelhante obscurecimento ocorre 

entre o sujeito consumidor e seus objetos de consumo na sociedade de consumidores. 

Com naturezas semelhantes, eles se misturam, confundem e influenciam mutuamente nos 

processos de constituição das identidades (e subjetividades, no caso dos indivíduos) pois 

tornam-se sinônimos de mercadorias e, simultaneamente, consumidores. Quando ocorre a 

transcrição do real para o virtual, coisas e pessoas constituem-se de maneira parecida. 

Como entidades animadas, é como se as marcas emocionais escolhessem suas 

formas de manifestação na cultura, dentre elas a atuação política e social em projetos aos 

quais se vincularão como participantes e até porta-vozes. Na mesma medida em que se 

tornam dispersoras de discursos e imaginários nessas ocasiões, as mercadorias-simulacro 

são consumidoras vorazes de conteúdo e, em um sentido simbólico, de seus próprios 

consumidores. Seus gestores acompanham cada manifestação comportamental desses 

com atenção, sobretudo nas redes sociais, coletando e assimilando traços de suas 

personalidades através de signos que representam os sujeitos, aqui referentes do real.  

A razão existencial de uma mercadoria, seja a época em que ela se encontre, é 

ser consumida, o que significa necessariamente ser capaz de despertar desejo. Em outras 

palavras, é demandada uma habilidade de seduzir. No capítulo 3 observamos mudanças 

retóricas e dos formatos de manifestação das marcas, todas alinhadas às estratégias mais 

eficazes de sedução do consumo à época. Isso deu-se inicialmente através de uma retórica 

racional argumentativa, depois - na segunda fase - utilizando-se de uma retórica híbrida 

(racional-emocional) e na terceira fase, no hiperconsumo, por uma retórica emocional, 

aplicada através de variadas estratégias e pontos de contato entre marcas e consumidores. 

Representantes dessa última fase, as marcas emocionais exploram esses elementos com 

mais qualidade e frequência do que as marcas anteriores e, não por acaso, despertam 

maior interesse e fidelização de público inédita. 
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Essa natureza antropomorfizada somada a ambientes reais e virtuais agradáveis, 

que propiciam experiências sinestésicas e emocionais, são os principais ingredientes que 

fazem dessas marcas entidades sedutoras por excelência. Sobre a natureza da sedução, 

Baudrillard (1990, p. 69) afirma: "To seduct is die as reality and reconstitute oneself as 

illusion. It is to be taken in by one's own illusion and move in an enchanted world." 172. 

Essa metamorfose está evidente no processo de constituição das marcas. Para seduzirem 

e, portanto, serem consumidas, elas precisam morrer como produtos e/ou mercadorias 

anônimas, abandonando sua realidade material, e tornarem-se signos destes, portanto uma 

ilusão que amplifica seu significado cotidiano a um nível mítico. 

Como tecnologias do imaginário, elas são capazes de criar atmosferas, universos 

encantados em que os processos de sedução transcorrem e resultam no consumo. Como 

as marcas emocionais utilizam-se mais da sedução do que as antecessoras, esse processo 

é intensificado virtualmente em todas as etapas. Além da morte como realidade (produto), 

elas morrem também como simulação (signo representacional de produtos ou serviços) e 

transformam-se em ilusão pura, os simulacros de indivíduos. Tecnologias do imaginário 

poderosas que são, o universo encantado que criam é denso na mesma proporção de 

reversão que suas mercadorias sofrem, característica essencialmente sedutora de suas 

naturezas. É a partir desse universo quimérico que tanto as marcas, a face objetiva dos 

bens de consumo, quanto os sujeitos, a face oculta desse processo de mercantilização, são 

capazes de seduzir, culminando no seu consumo mútuo. 

Para serem reconhecidas e destacar-se no mar de mercadorias semelhantes, as 

marcas, então, precisam da mesma habilidade das sujeitos: seduzir. O raciocínio, porém, 

inverte-se, uma vez que as marcas atingiram na sociedade valor de mercadoria mais 

elevado que o indivíduo, ditando as regras até mesmo para esse tipo de processo 

essencialmente humano. Os indivíduos precisam, então, morrer repetidas vezes enquanto 

realidade - ser humano, falível, de identidade complexa, dificilmente detectável e 

assimilável - para recriar-se como ilusão, de identidade coesa e identificável, simplificada 

e artificialmente lapidada nos moldes do consumismo, destinada ao consumo. Em suma, 

a existência do sujeito na cultura do consumismo depende da sua capacidade de seduzir e, 

                                                
172 "Seduzir é morrer como realidade e reconstituir-se como ilusão. É ser tomado pela própria ilusão e se mudar para um mundo 
encantado". (tradução livre) 
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para isso, ele precisa morrer para renascer como simulacro, a maior ilusão que o signo 

pode se tornar. 

Dessa maneira, nascer e tornar-se indivíduo pelo curso da vivência, assumindo 

os riscos de acarretar em identidades fora da ordem social, resultado da seleção de signos 

e discursos aleatórios, não somente é indesejável como é visto como vergonhoso nessa 

organização de sociedade. Em lugar disso, o ideal é fabricar-se, tal como as mercadorias-

simulacro, conforme pontua Bauman (2007, p. 59): 

 
Having accepted the superiority of the res (thing), Anders suggests, 
‘humans reject the incompleteness of their own reification as 
tantamount to defeat’. Being born and ‘having become’, instead of 
being completely fabricated from start to finish, are now a reason to be 
ashamed. Promethean shame is a sentiment which ‘overwhelms men 
and women at the sight of the humiliatingly high quality of things they 
themselves fabricated’.173 

 

Nesse ponto, nos reaproximamos das marcas emocionais, porém por caminhos 

opostos: como marcas, elas densificam sua simbologia e adquirem a forma de simulacros 

humanos; nós, por outro lado, perdemos parte de nossa complexidade no consumismo ao 

nos construirmos como simulacro de commodities, dissolvendo-nos sob formas de signos 

e discursos caros a essa cultura. Como mercadorias que somos, compartilhamos o mesmo 

dever de seduzir e nos recriar permanentemente, o que, em essência, significa executar a 

tarefa mestra de consumir e ser consumido. Na sociedade de consumidores, somente é 

habilitado a praticar o consumo, fonte de prazer e mesmo existência, quem foi primeiro 

capaz de se fazer consumido - nos termos de Baudrillard, capaz de seduzir. 

A sedução das commodities passa, necessariamente, por uma seleção imagética 

e discursiva criteriosa, que deve preferencialmente estar de acordo com o imaginário ou 

atmosfera social. Esses signos circulam em toda parte na cultura, sendo initerruptamente 

criados e ressignificados nas bacias semânticas de cada um. Como maiores tecnologias 

do imaginário, as marcas emocionais têm primazia sobre a dispersão dos imaginários e, 

por esse motivo, julgamos razoável considerá-las as principais dispersoras das referências 

                                                
173 "Tendo aceitado a superioridade da  res (coisa), Anders sugere que 'o homem rejeita a incompletude da sua própria materialização 
(coisificação) como sinônimo de defeito.' O nascer e 'tornar-se', em lugar do ser completamente fabricado do começo ao fim, são agora 
motivos para se vergonhar. A vergonha prometéica é um sentimento que "sobrecarrega homens e mulheres à vista da degradante alta 
qualidade das coisas que eles próprios fabricam." (tradução livre) 
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identitárias na pós-modernidade. Mais do que dispersoras, alegamos que essas marcas são 

também entidades referenciais principais nessa cultura, por uma série de razões.  

Um dos efeitos sociais da cascata de signos e múltiplas referências colocadas a 

todo momento em circulação nas bacias semânticas da cultura é o que Simmel nomeia 

“entorpecimento do poder de diferenciação por parte dos sujeitos” (apud BAUMAN, 

2007, p. 41). As marcas emocionais parecem ser referências identitárias ideais para esse 

contexto pois, através de seu grande número de criadores e gestores, elas monitoraram as 

grandes correntes do imaginário de maneira mais eficiente e abrangente do que qualquer 

sujeito isolado, selecionando manifestações e atualizando permanentemente seu caráter 

antropomorfizado com símbolos e discursos sempre em voga na cultura.  

Com efeito, essas marcas podem estar atuando como as abelhas-rainhas das 

atuais comunidades enxame, apontando a direção para os muitos indivíduos que, assim 

como elas próprias, seguem em sua missão de construção identitária para o consumo. 

Conjuntamente, por sua presença massiva nos canais da cultura-mundo, elas dispersam 

essas referências e, como as mercadorias mais visíveis e importantes no âmbito social do 

consumismo, legitimam seus discursos e imaginários como tendências comportamentais e 

opções estéticas desejáveis a serem incorporadas nos selfs. Nesse sentido, elas são tanto 

dispersoras quanto referências próprias de destaque na pós-modernidade. 

Em sentido contrário, no esforço contínuo para ocultar a imperfeição humana e 

seduzir mais, os indivíduos podem estar dando preferência à identificação com essas 

referências romantizadas, sujeitos idealizados que ‘deram certo’ no mercado consumista, 

em detrimento das referências mais dialéticas e próximas que ficaram para trás no mar 

amorfo das mercadorias imperfeitas. As marcas emocionais podem ser consideradas 

exemplos para esses sujeitos, pois são simulacros de indivíduos idealizados, ressaltam 

somente as qualidades e os principais traços de caráter, eliminando qualquer defeito ou 

imperfeição humana que não ajude a suscitar empatia em sua manifestação. 

Isso vai de encontro à afirmativa de Bauman (2007, p. 16) sobre o papel das 

mercadorias "impecáveis" e "realistas" na sociedade pós-moderna: construir a versão 

idealizada de nós mesmos, o que novamente confirma a missão dessas mercadorias como 

referências identitárias: "Playing the role of objects impeccably and realistically enough 

to convince, market commodities supply and perpetually replenish the epistemological 
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and praxiological grounding for ‘subjectivity fetishism’." 174. Não é apenas o caso, como 

já foi em tempos passados, de uma simulação, de um jogo simbólico baseado em mitos 

que refletem anseios dos consumidores. É algo mais profundo.  

A percepção das marcas humanizadas como entidades reais pode ser explicada 

pela dissolução da realidade na pós-modernidade e a adoção de critérios de outra natureza 

para a caracterização do real. Seguindo a ética romântica, guia moral da sociedade de 

consumidores e de suas estéticas e valores, somente existe, portanto é real, aquilo que nos 

provoca emoção, sejam pessoas, eventos ou objetos, que podem ser consumidos no real 

ou no meio virtual. Relembrando a citação de Campbell (2001, p. 57): 

 
O que pode verdadeiramente julgar se uma coisa é ou não real é o poder 
dessa coisa de nos suscitar uma reação emocional, e isso é ontologia 
emocional. Quanto mais forte for a reação experimentada, mais "real" 
será considerado o objeto ou o evento que o produziu. Ao mesmo 
tempo, quanto mais intensa for nossa reação, mais "reais" - ou mais 
verdadeiros - nos sentiremos naquele momento. Em termos mais 
simples: vivemos numa cultura em que a realidade é equiparada à 
intensidade da experiência e, consequentemente, atribuída tanto à fonte 
de estímulo quanto aquele aspecto de nossa existência que reage a ele.  

 

No mar das mercadorias que não se destacam - inclusive a maioria dos sujeitos - 

essas marcas emocionais não são apenas promessas, elas de fato entregam cápsulas de 

emoção concentrada ao seus consumidores e, em espectro mais amplo, um significado 

coeso diante do caos de referências e sentidos da era líquida. Em uma sociedade em que 

imperam formas de relacionamentos passageiras feitas a partir de contatos estratégicos e 

superficiais, o amor líquido de Bauman (2005), o significado dessas marcas pode estar se 

expandindo para o de entidades afetivamente mais próximas e presentes no cotidiano dos 

consumidores do que seus semelhantes, fornecendo através de relações simulacros afeto, 

reconhecimento existencial e o norte simbólico que os indivíduo tanto almejam. 

Consumir essas marcas configura-se em uma experiência sinestésica-emocional 

significativa, o que embasados em Campbell e Baudrillard permite-nos afirmar que elas 

constituem-se como realidade para seus consumidores, sejam eles factuais ou simbólicos, 

isso é, que consomem de fato seus serviços e produtos ou apenas sua imagem, caso das 

                                                
174 “Exercendo o papel de objetos impecável e realisticamente o suficiente para convencer, as commodities mercadológicas suprem e 
perpetuamente recarregam o fundamento epistemológico e paraxiológico para o ‘fetichismo de subjetividades’.” (tradução livre) 
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imitações. Como tal, elas são mais visíveis que outros elementos da paisagem cultural, 

incluindo muitos indivíduos considerados por Bauman (2007) como parte da underclass 

do consumismo. Tidos como commodities fracassadas - que não lograram êxito na sua 

configuração em mercadorias desejáveis - eles, por essa razão, podem consumir pouco e, 

portanto, exercer pouca influência social, situação que os leva à condição desfavorável de 

invisibilidade ou até de não-existência. Como rostos anônimos na massa, eles não são 

notados e, assim, não podem causar qualquer emoção ou seduzir.  

Diferentemente, as marcas emocionais não apenas existem, no sentido abstraído 

acima de provocar emoções e exercer papel simbólico, como ocupam parte importante da 

vida cultural e dos afetos de seus consumidores, sendo mais palpáveis e presentes que 

muitas pessoas para seus semelhantes nessa sociedade. Não dispomos de pesquisas que 

permitem afirmar que essas marcas são percebidas como sujeitos ou em que qual grau se 

dá essa percepção, mas podemos afirmar que elas são essas entidades reais não somente 

para seus consumidores, mas para todos os que estão inseridos nesse contexto global em 

que sua presença (material e, sobretudo, simbólica) se nota. Conforme exemplificado no 

capítulo 4, essas marcas vem ocupando espaços cada vez maiores na cultura. As diversas 

intervenções urbanas criadas pelas marcas, por artistas e pelos seus consumidores nas 

grandes metrópoles demonstram essa presença no imaginário social da cultura-mundo. 

A percepção dessa presença e, em última instância, consideração como entidades 

reais coloca-as como principais referências identitárias e pode também ser compreendida 

por uma das característica centrais da sociedade pós-moderna: o narcisismo. Com a 

falência das metanarrativas da Modernidade, dissolvem-se os jogos de linguagem, para 

Lyotard, o que em Bauman e Lipovetsky é entendido como referente ao adensamento do 

comportamento individualista moderno e o fracasso da metanarrativa da universalidade. 

O processo de migração rumo à virtualidade descrito por Baudrillard também pode ser 

interpretado como uma instância de dissolução do coletivo. Enquanto o real - que é 

contraditório, imprevisível e incontrolável - pode ser sintetizado pela ideia de alteridade, 

o virtual é obrigatoriamente programado e controlado. Nesse sentido, o narcisismo é uma 

das manifestações comportamentais na sociedade pela qual o simulacro instaura-se com 

mais facilidade, porque nele o previsível é desejável e o inesperado é problemático. 
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Exemplificando o comportamento narcisista na sociedade pós-moderna, Lasch 

cita a progressiva perda da noção de espaço público como algo positivo e favorecedor de 

encontros, levando ao consequente empobrecimento das relações sociais em comunidades 

geograficamente próximas. Maffesoli, em direção quase oposta, defende a tese de que 

vivemos em uma época gregária e solidária, de comunidades geograficamente dispersas 

mas unidas por redes formadas a partir de afetos e desejos comuns, condição distinta da 

Modernidade em que, para o autor, os grupos reuniam-se obrigatoriamente sob critérios 

de classe econômica e proximidade geográfica. 

Discordamos dessa visão e filiamo-nos à de Bauman, que refere-se a essas 

estruturas comunitárias descritas por Maffesoli como reuniões meramente estéticas, mais 

precisamente de gostos de consumo, em que não há uma troca emocional significativa em 

nenhum aspecto relevante e muito menos o estabelecimento de afetos e solidariedade 

além de troca de informações. São as referidas comunidades cabide em Modernidade 

Líquida (2001) que, mais tarde - em Vida para o Consumo (2007) - ganharam o conceito 

de comunidades-exame.  

O consumismo, enquanto metanarrativa cultural, não incentiva o comportamento 

gregário: ao contrário, ela faz-se pelo e através do modo de relacionamento narcisista em 

que o outro é instrumentalizado sendo por excelência um ato solitário provavelmente 

sintetizado pelo arquétipo da solitude, nas palavras de Bauman (2007, p. 78). O contato 

dos indivíduos inseridos em uma ocasião de consumo nessa sociedade deve ser, de 

preferência, pontual e breve, limitado às suas situações operacionais. Até mesmo quando 

feito em companhia, o ir às compras caracteriza-se como uma experiência sinestésica 

subjetiva, um trajeto intimo que requer do indivíduo a suspensão, talvez até mesmo o 

rompimento, de seus laços fraternais.  

Por mais cheios que os ambientes de consumo possam estar, eles não agregam 

mais que células independentes que se reúnem apenas por uma motivação semelhante e 

disputam espaços em direção a ela. O Outro nesse espaço, que pode ser tomado como 

metáfora da sociedade de consumidores, transforma-se em signo, a mercadoria circulante 

que pode seduzir o olhar e ser simbolicamente consumida nesse ato ou, caso o olhar não 

seja seduzido, uma mercadoria qualquer, desprezível. Em lugar de uma interação humana 
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considerável, reservamos nossa atenção para a interação com as marcas emocionais que, 

conforme explicitado páginas atrás, são as grandes referências simbólicas nessa cultura. 

Os templos do consumo pós-moderno são caracterizados pela sanitização, 

fenômeno arquitetônico em que são eliminados todos os traços possíveis de sujeira, 

desconforto e alteridade. Em outras palavras, elimina-se a realidade para se construir uma 

ilusão que forma-se como reino encantado, a perfeita tradução da sedução. Disfarçada a 

imperfeição do mobiliário coletivo, segue o ocultamento da passagem do tempo com a 

iluminação artificial e a climatização, que nesses espaços do consumo traduzem o esforço 

de criação de um espaço que nivela todos os entes à mesma condição de consumidores e 

objetos de consumo. Entre todas essas mercadorias humanas e artificiais, uma é mais 

sedutora e, portanto, mais consumida e relevante: a já plenamente definida, salientada e 

enfocada marca emocional.  

Enquanto mercadorias, elas estão em posição de vantagem diante dos indivíduos 

commodities no que se refere à sedução, pois essa transcorre em um universo ilusório, 

criado a partir do encobrimento do real pelo virtual, que é estranho aos seres humanos 

mas é o habitat natural dessas marcas. Baudrillard explica o uso da maquiagem como 

camuflagem que transforma os indivíduos voluntariamente em ilusão e, portanto, mais 

sedutores. A criação das marcas emocionais passa pela sua construção como personas 

idealizadas cujos traços de imperfeição são apagados e são ressaltados apenas os pontos 

positivos, tal como é o efeito da maquiagem nos sujeitos. Os indivíduos commodities, na 

criação de suas identidades idealizadas e subjetividades fetiches, também empreendem 

esses esforços de ocultamento da imperfeições e natureza real, valorizando sua camada 

simbólica na construção de sua narrativa pessoal, mas essa construção virtual é mais 

bem-sucedida nas marcas emocionais por elas serem entidades naturalmente ilusórias ou 

virtuais. É uma combinação de fatores: a natureza das marcas é virtual e o ambiente onde 

elas se manifestam com mais frequência é, por excelência, construído da mesma forma. 

Por isso, pode-se concluir que, enquanto mercadorias, elas seduzem mais que os sujeitos. 

Além desses fatores, corrobora para a maior capacidade de sedução dessas 

mercadorias a ambiência que criam, maior que a dos sujeitos por serem, também, 

tecnologias do imaginário e de dispersão. Como tais, elas são capazes de criar bolhas 

sinestésicas, isso é, ambientes agradáveis e, portanto, sedutores, feitos de imaginários que 
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convidam os narcisos a aquilo que mais desejam, voltar-se a si mesmos, promovendo o 

apagamento da alteridade e oferecendo estímulos sensoriais e afetos simulados sem que o 

peso de estabelecer relações no real se faça presente. Talvez estejamos procurando afeto e 

compreensão em uma relação simulacro com essas marcas em detrimento dos indivíduos 

e deixando-nos seduzir por elas pois, como versões suavizadas da alteridade, elas suprem 

parte significativa de nossas necessidades emocionais sem que tenhamos que dar algo em 

troca. Semelhante consideração encontramos em Bauman (2007, p. 16):  

 
In the shops, goods come complete with answers to all the questions 
their prospective buyer might wish to ask before taking the decision to 
buy, but they themselves keep politely silent and don’t ask questions, 
let alone embarrassing ones. Commodities confess all there is to be 
confessed, and more – without asking for reciprocity. 

 

Em suas obras, o sociólogo polonês discorre constantemente sobre a dificuldade 

com o contato face a face e com a imprevisibilidade. Ele aponta que a busca por emoção 

e sinestesia se dá sobretudo através de estímulos maquinais, tais como os dispositivos 

tecnológicos, celulares, laptops, tablets, fones de ouvido e outros em lugar do contato 

humano, que inevitavelmente revela intenções e pode trazer emoções e situações não 

previstas. Não podemos escapar de nós mesmos e controlar os acontecimentos no contato 

com o real, porém nos meios sanitizados e com objetos virtuais isso é possível. Os 

indivíduos nessa sociedade podem estar deixando de trocar emoções e reservando tempo 

considerável à interação com seres virtuais que podem tocar mas pelos quais não podem 

ser tocados, que são previsíveis, que são investimentos monetários e emocionais seguros, 

algo desejado no tempo agorista.  

Como tecnologias do imaginário, as marcas emocionais criam oásis virtuais que 

aliviam a sede por sentido e referência diante do deserto do real pós-moderno em que 

proliferam-se os não-lugares. Nos templos do consumo e fora deles, essas marcas 

povoam a cultura e seus espaços (físicos e abstratos) com sua presença e atmosfera, em 

geral positiva e lúdica, preenchendo com seus imaginários bem talhados e não raro belos 

o vazio simbólico desses espaços transitórios e sem alma que não alimentam ou acolhem, 

oferecendo, assim, significado e prazer em contrapartida da desagregação dos espaços 

públicos de convivência que provocam.  
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O que torna as atmosferas criadas pelas marcas emocionais agradáveis, além dos 

estímulos sensoriais prazerosos, é a ambiência meticulosamente projetada para envolver 

os imaginários de seus consumidores, que não precisam se esforçar para compreender e 

adaptar esses ambientes às suas necessidades, como ocorre no real. Permanecer nesses 

espaços e relacionar-se com esses entes idealizados soa como uma boa opção de vivência 

nessa cultura de comportamento narcisista fornecendo espelhos perfeitos para os narcisos 

se verem refletidos e relacionarem-se com suas imagens, admirando e descobrindo cada 

contorno da mais recente versão de si mesmos que ali encontram. Suas personas e os 

ambientes em que ‘vivem’ são extensões do self ocupadas pelos consumidores.  

Nessa relação dialeticamente pobre podemos estar enveredando para um 

'confinamento solitário do ego' (BECK, apud BAUMAN, p. 47), o qual reduz nossas 

possibilidades enquanto indivíduos para versões cada vez mais redundantes e idealizadas 

de nós mesmos. Em uma perspectiva maior, a adoção dessas relações simulacro com 

marcas emocionais e a consideração dessas como entidades e ambiências referência para 

a construção identitária significa para a cultura um afrouxamento das teias que unem os 

indivíduos em prol de uma teia maior, protagonizada por essas marcas, que une todos ao 

seu redor. Como entes sem rumo que caem numa armadilha, estaríamos presos a uma 

existência concêntrica tecida a partir de nossos próprios umbigos, uma teia tão pegajosa 

que seduz por sua beleza mas que, na mesma medida, vitima tanto quem nela cai quanto 

quem a tece, condenando todos à tarefa de ali permanecer para criar repetidamente novos 

círculos simbólicos ao redor dos antigos, a última versão do self. 

Tudo considerado, chegamos à conclusão de que as marcas emocionais são as 

principais referências identitárias no contexto cultural e social da pós-modernidade em 

virtude de sua natureza antropomorfizada e por serem a mais importante tecnologia do 

imaginário pós-moderno. A persona da marca emocional e a atmosfera que a envolve 

oferecem os imaginários e discursos do consumismo que o indivíduo precisa para montar 

seu quebra-cabeça identitário, sua identidade idealizada e subjetividade fetichizada, sem 

requerer o contato com a indesejada alteridade. 

Como dispersoras de imaginário, elas atuam influenciando as formações 

identitárias e subjetivas oferecendo não apenas signos e discursos na forma de kits 

identitários ou mercadorias-simulacro e ambiências, mas também impactando nos 
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procedimentos a partir dos quais criam-se e manifestam-se os selfs, atuando de forma 

processual e insidiosa, modificando desde pequenos detalhes a conjuntos inteiros de 

valores e comportamentos. 

De sua posição privilegiada, elas participam significativamente da construção da 

rede semântica social e, considerando a cultura como um grande programa no qual 

formatam-se os modos de existência, pode-se afirmar que, na forma de tecnologias do 

imaginário, elas influenciam significativamente os procedimentos que conduzem à 

formação das identidades na pós-modernidade. Uma vez que essas marcas manifestam a 

cultura consumista e do simulacro da qual emergiram, esses procedimentos seguem os 

moldes discursivos e simbólicos dessa cultura, realimentando-os. 

Isso não implica em um determinismo das marcas emocionais sobre esses 

processos, uma vez que a cultura não é um programa determinista e já completo, na 

interpretação geertziana. Há de se relativizar a total adesão dos indivíduos à virtualidade 

e mesmo a sua transformação em commodities plenas. Conforme pontua Bauman (2007), 

os seres humanos possuem uma capacidade inata de resistência à objetificação dada a sua 

plasticidade subjetiva. Existe o, ainda, inevitável contato com a realidade, promotor de 

choques e tensões que promovem outras formas de viver. Há, também, a verificação na 

realidade concreta de que nem todos os lugares do mundo vivenciam o mesmo processo 

cultural de acesso tecnológico no qual essas marcas florescem e prevalecem. Dessa 

forma, colocá-las como referências únicas para os processos identitários ou dotá-las de 

um super poder capaz de assimilar toda a complexidade cultural ao redor de seu conteúdo 

simbólico seria uma posição pouco pertinente. 

Afirmar que essas entidades, artificiais e de cunho estratégico. são as principais 

referências identitárias pós-modernas significa para nós tão somente localizar seu 

protagonismo na dispersão e criação dos imaginários e suas auras, elementos e espaços 

simbólicos que constituem vivências e, em último estágio, identidades e subjetividades. A 

partir dessa posição, é possível argumentar que, ao contrário do que possa parecer em um 

viés crítico, essa é uma condição libertadora aos indivíduos, que, através de marcas de 

discursos e universos simbólicos diversos, passam a gozar de infindas possibilidades de 

ser ou existir, todas em tese escolhidas livremente pela vontade.  
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É inegável que vivemos em uma sociedade mais plural que a Moderna e isso 

provavelmente deve-se em muito ao fracasso de suas metanarrativas, dentre elas a da 

universalidade, e das comunidades locais como centros organizadores da vida social. 

Ambas requeriam dos indivíduos um modo de existência comum e a construção de 

identidades padrão com poucas variações. Certamente a cultura pós-moderna, em seu 

movimento de dissolução das metanarrativas, liquefez esses referenciais e padrões. A 

consagração da cultura-mundo acelerou esses processos, possibilitando a comunicação de 

discursos e imaginários das mais diferentes origens. 

Essa caráter libertário esbarra, entretanto, nos limites da metanarrativa pós-

moderna, o consumismo. Nossas possibilidades encontram-se delimitadas aos discursos e 

imaginários em voga na sociedade de consumidores, cuja figura representacional maior 

são as marcas emocionais, em essência massificadas e, por essa razão, limitadas em suas 

possibilidades discursivas e simbólicas. Desse modo, a liberdade do self pós-moderno 

pode ser questionada pois ao invés de um amplo espectro de escolhas identificamos um 

cenário em que as possibilidades identitárias são reduzidas às tendências mercadológicas 

existenciais materializadas nas mercadorias. Nosso poder real de escolha reside apenas no 

momento da aquisição, não no da criação, desses produtos. Não temos agência sobre os 

discursos e imaginários que os inspiram, podemos apenas repercuti-los e repeti-los.  

Como tecnologias, essas marcas operam uma replicação e criação maquinal de 

elementos, o que coíbe tentativas por parte dos indivíduos de manipular o imaginário para 

além da sua esfera de agência individual. O imaginário não é algo que se pode deter e não 

há como formatá-lo ou controlar seu curso. Como um rio caudaloso, qualquer que seja o 

esforço para segurar a água, ela escapa e muda de direção, seguindo a correnteza. "Aos 

que pretendem represar o imaginário, cabe lembrar das inundações", avisa Silva (2006, p. 

72). Há a possibilidade, entretanto, de inundá-lo com conteúdos e, para tanto, é preciso 

"entrar no jogo, na sua corrente, na sua fluência." (ibidem), ação que corresponde à das 

marcas emocionais. O resultado desse processo não é previsível como na indústria 

cultural, em que há controle do produto final da comunicação, pois o imaginário aqui se 

faz tanto de coerção como de assimilação, uma via dupla, tal como o poder para Foucault. 

Desse modo, não se pode confundir o poder dessas marcas na sociedade com o 

semelhante exercício da indústria cultural. Quando Silva afirma que o poder da pós-
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modernidade é exercido através das tecnologias do imaginário na sociedade e cita o 

conceito de dispositivo em Foucault, ele sinaliza o entendimento de que essas tecnologias 

estabelecem relações de mútuo poder com os indivíduos, ou seja, de que elas não estão 

em uma instância superior, tal qual a superestrutura, submetendo os indivíduos aos seus 

símbolos e, com isso, manipulando-os à semelhança das tecnologias do controle (em que 

insere-se a indústria cultural) e da crença. Sua ação, ao contrário, se dá por uma dupla 

interação, modificando e sendo modificadas ao mesmo tempo pelos indivíduos.  

O poder das marcas emocionais enquanto tecnologias do imaginário - em que 

podemos incluir aqui também as tecnologias do imaginário mercadológico em que a 

comunicação volta-se para a eficácia da mensagem - pauta-se mais em comunicar um 

imaginário comum a seu público do que em apresentar um diferente dele. O mesmo não 

pode ser dito sempre com relação a outras audiências, ao grande público que está em 

contato com sua mensagem e é afetado por ela, aderindo a um imaginário novo. Como a 

caixa de ressonância da publicidade e, eventualmente, do jornalismo, marcas emocionais 

trabalham no rearranjo e na readequação de imaginários correntes, torcendo-os aos 

poucos de acordo com seus interesses, não na criação de novos conteúdos. 

 Como explicar tal fenômeno? Ora, vimos que a natureza do consumismo e de suas 

ferramentas, dentre elas a publicidade, é a da sedução, que não se impõe pela adesão, mas 

convida convincentemente a participar dessa condição. Que a publicidade, bem como as 

demais tecnologias do imaginário mercadológico, opera por meio da sedução é bastante 

visível, entretanto, o mesmo não é nítido com as outras tecnologias do imaginário, como 

o livro, a televisão, o cinema, entre outras elencadas por Silva. Assim sendo, resta a 

pergunta se seria a sedução uma natureza do poder também das outras tecnologias e, em 

resumo, da tecnologias do imaginário como um todo. Sim, é a nossa resposta.  

 Nas palavras de Silva: "As tecnologias do imaginário [...] não se situam no 

terreno da argumentação", (ibidem, p.24), passível de manipulação e convencimento pelo 

racional. Pelo contrário, sua matéria prima são os imaginários, conteúdos que têm origem 

nas profundezas da psique, território misterioso onde nascem as emoções, sonhos, desejos 

e o meio virtual em que a sedução opera, segundo Baudrillard (1990). Para que não reste 

dúvidas, Silva é bastante explicito nesse trecho: "as tecnologias do imaginário querem 

simplesmente seduzir" (ibidem), e essa sedução é de cunho indireto, quase invisível. 
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 Retomando Maffesoli a respeito do processo de adesão aos imaginários a nível 

individual, percebemos que ambos os processos são espontâneos, não sendo, portanto, 

impostos por uma instância maior em que há sedução para ocorrer a identificação e 

aceitação do imaginário. Silva compara esses processo ao aprendizado de uma língua, no 

qual "o indivíduo entra nela pela compreensão e aceitação das suas regras; participa dela 

pelos atos de fala imaginal (vivências) e altera-se por ser também um agente imaginal 

(ator social) em situação" (ibidem, p. 9). Podemos enxergar nesse exemplo uma nítida 

semelhança com a sedução para Baudrillard (1990) e, estendendo essa percepção, afirmar 

que as tecnologias do imaginário tendem à sedução. Esclarecendo as diferenças entre a 

natureza da persuasão, da manipulação e da sedução, Silva afirma:  

 
A sedução [...] implica a adesão do destinatário. Necessita sempre de 
um interlocutor real capaz, idealmente, de recusar-se ao jogo. Nesse 
sentido, é melhor e pior que as categorias anteriores [manipulação e 
persuasão]. Melhor porque não se baseia na simulação, mas na 
transparência do jogo. Pior, na medida em que remete à paixão, porque 
vencida a resistência do outro, tudo se converte em avalanche, torrente, 
devastação. A manipulação e a persuasão usam a razão como arma 
contra seus alvos. A sedução desliga-se da razão para afundar cada 
indivíduo nas ondas da interatividade lúdico/emocional. (ibidem, p. 27) 

  

 Essa adesão ao que Silva explica pela natureza da sedução ser um jogo de mútuo 

comprometimento e envolvimento, pois, como lembra Baudrillard (1990, p. 81) não há 

um polo ativo e outro passivo na sedução, ambos estão atuando, seduzindo e sendo 

seduzidos ao mesmo tempo. Uma vez envolvido nesse imbricado jogo de sedução, não há 

como prever os resultados e as modificações internas ou externas - nos termos de 

Baudrillard, as reversões. Esse é o grande jogo das marcas emocionais: elas se lançam 

como possibilidade, desafios prontos a serem moldados e adotado, não produtos tiranos. 

Embora isso seja ilusório, as marcas oferecem aos consumidores a chance, pelo menos a 

esperança, de uma sedução completa, dotada de reversão. 

 O consumismo responde perfeitamente bem a esse jogo estimulante ao presumir a 

objetificação dos indivíduos em commodities e a adesão do self a signo do consumismo, 

resultando no surgimento de simulacros de pessoas à semelhança de seu par de sedução, 

as mercadorias-signo, ambos envoltos em uma aura de fantasia encenada através do 

espetáculo do consumo e vivenciada nas atmosferas criadas pelas marcas emocionais. A 
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persona dessas marcas é, assim como sua ambiência, totalmente sedutora: "Seduction lies 

in the aura of secrecy produced by weightless, artificial signs, and not in some, natural 

economy of meaning". (ibidem, p. 90).175 

Desse segredo, porém, pouco é mistério e de fato processo ou ritual modificador. 

O roteiro está dado desde o princípio, mudam detalhes e ajustes de trajeto. Acreditando 

fazer parte de uma relação dual que pode modificá-lo de fato para sempre, o consumidor 

encontra na lúdica manifestação das marcas emocionais um parceiro que sorri com calor, 

mas sente com frieza, pensando um passo adiante e com valor contado. A frustração é 

inevitável, mas, bem, ela também seria na relação com o real. Sempre oferecemos novas 

chances aos indivíduos, por que não faríamos o mesmo pelas amadas marcas emocionais? 

Elas, talvez, possam um dia entregar a perfeição virtual que sempre sonhamos do real. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
175 "A sedução reside na aura de segredo produzida por signos sem peso e artificiais e não em alguma economia natural de 
significados." (tradução livre) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Como é próprio da pesquisa, essa sofreu mudanças. No início, focamos a ideia 

de marcas famosas como poderosas manifestações de produtos, ainda sem conhecimento 

profundo sobre as marcas emocionais. A impressão era que elas dispunham de muitos e 

criativos recursos implementados via midiática, com grande alcance e penetração, que as 

tornavam gigantes simbólicos. A percepção de que elas agiam de forma particular e sutil 

na cultura se formou aos poucos e surgiu a percepção de sua natureza antropomorfizada.   

Esse foi o segundo estágio da pesquisa, sob os autores que descrevem as marcas 

emocionais e lovemarks. O aspecto humanizado, capaz de interagir com os indivíduos, 

parecia poderoso e presente, capaz de realizar o complexo processo que descrevemos até 

agora. Entretanto, ele sozinho se provou insuficiente para explicar tamanha influência na 

sociedade atual, tendo em vista que mesmo indivíduo que não fazem uso de redes sociais 

ou têm contato constante com as marcas em sua face humanizada sofrem sua influência. 

Surgiu, então, a possibilidade de se trabalhar com os conceitos de ambiência, do 

campo da literatura e universos lúdicos, e de tecnologias do imaginário, que se agregava 

ao referencial teórico fazendo pontes entre os autores complementando e expandindo as 

percepções. A partir do encontro desse corpo de referências e teorias, o desenvolvimento 

conceitual foi do acúmulo com ressalvas a um patamar sólido, próprio a tensionamentos. 

Esse é, então, o trajeto descrito sem detalhes ou aprofundamentos. De marcas 

ricas e poderosas a marcas humanizadas capazes de interagir com seres humanos a entes 

artificiais capazes de criar ambiências atraentes como tecnologias do imaginário. Fica 

claro, ao longo da elaboração, que todos estes aspectos somam-se e operam 

simultaneamente. O que queríamos, então, era, num recorte metodológico, descrever 

essas marcas a fundo. 

Definido o trajeto teórico para o objeto, precisávamos de um arcabouço teórico 

igualmente diverso para definir e delimitar o contexto cultural em que ele se manifestava. 

Nosso referencial focou-se, desde sempre, nos autores da sociologia da pós-modernidade 

- como Bauman, Lipovetsky e Baudrillard - mesmo que eles mesmos sejam confusos e 

fugidios a esse respeito. O ambiente social já era, por nós, compreendido no sentido das 

operações de dissolução individual e urbana, entre outros, no qual as marcas atuam. 
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Esses autores, porém, focam questões pontuais, expandindo-as a pontos ótimos, 

mas nem sempre com base em processos culturais. Para abordar esse conceito, sentimos a 

necessidade de recorrer a um autor da área apropriada e encontramos em Geertz uma 

visão de cultura plenamente de acordo, ainda que sob tensão, com todo o referencial que 

já adotávamos. A partir desse autor, as indicações dos outros ganharam peso de sistema e 

um caráter processual claro, operando dentro da teia cultural, que levou à expansão. 

Associando as ideias de antropomorfização, ambiência, imaginários e conteúdos 

míticos, estética apurada com assinatura de ícones culturais, marketing e apropriação dos 

espaços virtuais e materiais, percebemos que essa ampla gama de ações e potências que 

as marcas emocionais exercem recobre a cultura com uma aura, atuando dessa maneira 

em várias frentes. Quem escapa de uma faceta dessas marcas é pego pela outra, quando 

se cai em várias delas o efeito é ainda maior. 

Em um cenário de dissolução da vida social, das metanarrativas modernas, de 

insegurança e outros processos atrelados à pós-modernidade e ao consumismo, entidades 

que exercem tal e tamanho poder simbólico tornam-se referências para os indivíduos, no 

nosso caso de interesse, tornam-se referências identitárias. Personalizadas e individuais 

na dissolução da diferença entre corporações e sujeitos - aquelas humanizadas e estes 

simplificados no ambiente virtual -, as marcas parecem de fato capazes de agir sem 

mostrar sua natureza artificial. Elas são as líderes do enxame, as aranhas no centro das 

teias, os super heróis que trazem cor e esperança a um mundo decadente e sombrio. 

Na dissolução dos laços comunitários e falência dos discursos e narrativas da 

modernidade, o indivíduo encontra nos atraentes discursos do consumismo, disseminados 

pelas tecnologias do imaginário, significados que preenchem, ainda que por pouco tempo, 

o vazio de sentido da pós-modernidade e suas referências. Ironicamente, tais imaginários 

e discursos provisórios parecem aprofundar ainda mais a compartilhada sensação de 

impotência e mal-estar existencial do indivíduo contemporâneo ao oferecer referências 

que a todo momento se renovam de maneira maquinal, intensificando o processo de 

virtualização da cultura e sua consequente vertigem pela falta total de bases.  

Se as identidades e subjetividades na Modernidade Líquida e pós-modernidade 

do consumismo e do simulacro, respectivamente, são construídas a partir de imaginários 

do consumo, uma interessante constatação surge: retornamos, de certa forma, ao conceito 
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de imaginário original, “imagem, representação”, e também ao significado de sua raiz 

semântica imitari, “copiar, fazer semelhante”, nas identidades e subjetividades, feitas, 

mais do que nunca, a partir de imagens, imitações e representações em detrimento de 

vivências ou relacionamentos reais. A Pós-modernidade é a cultura de imagens, vivida, 

na superfície das aparências, sendo o olhar aquilo que valida a existência, segundo 

Debray (1994). Numa sociedade que se configura assim, olhar e ser olhado é essencial, a 

visibilidade é considerado tanto bandeira política quanto existencial. 

Enquanto sujeitos commodities, tornamo-nos cópias de mercadorias desejáveis, 

replicamos seus discursos, símbolos, narrativas, mitos, arquétipos e imaginários em uma 

forma de constituição divergente da dos indivíduos da Modernidade, que se constituíam a 

partir da experiência social intensa vivida na tentativa do eterno progresso e manutenção 

de si ao longo da vida que pauta um diálogo denso com referências simbólicas dadas pela 

cultura e pelas relações sociais. O lastro da identidade era na realidade social, ancorado 

nos imaginários e nas culturas prevalentes, sendo o individual um tempero pessoal. Esse 

lastro se liquefez, tornando-se difuso. Como resultado, identidades e subjetividades se 

tornaram tão fugazes e artificiais quanto as identidades dessas mercadorias simbólicas, as 

marcas emocionais. 

Esse, porém, não é um jogo finalizado. Assim como precisaram se estabelecer 

aos poucos, essas marcas podem vir a ser substituídas por outras coisas, inclusive de volta 

pelos indivíduos, como referências principais para os processos de formação identitária. 

Nem todas as pessoas estão inseridos na cultura-mundo que lhes é ótima para agir e nem 

toda relação se dá pautada na riqueza simbólica vazia dessa cultura. Usando o potencial 

de causar ansiedade e oferecer um futuro melhor da sociedade da decepção para fazerem-

se eternas promessas que um dia hão de entregar o todo, elas podem, eventualmente, 

decepcionar por completo os seus fiéis consumidores. 

Levando em conta que o signo pós-moderno é o da impermanência, seus reinos 

podem ruir em instantes caso isso aconteça. Existe resistência, no real e no virtual, à sua 

presença, existem formas de reverter estética e simbolicamente suas naturezas. Buscando 

terminar esse capítulo acadêmico numa nota narrativa alta, podemos dizer que o arco de 

história em que as marcas emocionais se encontram ainda carece de resolução. 
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Consideramos essa pesquisa um primeiro passo no sentido de aproximar um 

fenômeno com claro viés processual e mercadológico, as marcas emocionais, à visão da 

academia e suas propostas de compreensão. Nossa intenção, desde o princípio, foi buscar 

uma forma teórica de descrever as marcas emocionais que permitisse a compreensão de 

seu vasto espectro da símbolos e conteúdos, mas sem rastrear quais símbolos e conteúdos 

seriam esses. Quando isso se faz presente, é como forma de exemplo e materialização de 

um conceito, não para buscar um mapeamento exaustivo. 

Da mesma maneira, essa pesquisa não se propôs a mapear de que forma e com 

quais conteúdos as marcas emocionais estão influenciando as pessoas em seus processos 

de formação identitária. Nosso objetivo foi, simplesmente, mostrar que essa possibilidade 

é coerente e presente na sociedade. Fazendo convergir o conceito de marcas desde o seu 

surgimento até hoje com outros alinhados à área da Comunicação, encontramos meios de 

abordar essas entidades complexas de forma ligada aos discursos e imaginários, tornando 

possível uma aproximação conceitual que possibilita a análise nesse viés. 

Consideramos que as contribuições dessa pesquisa sejam: a constituição de uma 

entidade complexa da sociedade contemporânea – marcas emocionais - em um objeto 

teoricamente compreensível; a constituição de uma compreensão ampla sobre essas 

marcas que permite colocá-las como as mais importantes tecnologias do imaginário atual; 

a validação teórica da hipótese de que, como tecnologias do imaginário, elas atuam no 

sentido de construir imaginários e - sendo esses a matéria prima das identidades e das 

subjetividades -, influenciam, portanto, de maneira decisiva nos processos identitários; e, 

por fim, a sistematização das formas de ação das marcas emocionais para referências e 

pesquisas futuras e mais aprofundadas. 

A partir desse trabalho de constituição e validação teórica, o caminho é cada vez 

mais para o fundo, a essência. Acreditamos que a teoria seja funcional, portanto capaz de 

sustentar e embasar investigações pontuais e localizadas em campo. É possível, a partir 

do ponto alcançado, investigar como e com quais conteúdos os processos aqui analisados 

atuam. É possível investigar os processos de resistência cultural agindo contra essas 

marcas. Muito se pode cogitar e investigar a partir de onde essa pesquisa se encontra e a 

intenção é perseguir esses caminhos com a mesma disposição para a teoria e um olhar 

ainda mais atento para a realidade concreta e o que ela pode nos dizer. 
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