
Publicidade e pós-modernidade

JR – Quero dar as boas-vindas ao 
professor Michel Maffesoli, e a todos 
que vieram prestigiar esse Primeiro 
Encontro sobre Publicidade e Pós-
Modernidade a realizar-se no mundo. 
O professor confi rma isso – diz que 
há algum tempo desejava promover, 
em uma escola especializada em 
propaganda, um colóquio entre a 
pós-modernidade – assunto sobre 
o qual ele é a maior autoridade in-
ternacional – e a publicidade. Isso 
muito nos honra. Pediria ao profes-
sor Francisco Gracioso que fi zesse a 
abertura dos trabalhos. 

GRACIOSO – Cumprimento o pro-
fessor Maffesoli, que nos dá a honra 
de uma segunda visita. Queria 
fazer uma breve referência a um 
comentário que eu ouvi ontem, 
sobre um grupo de fi lósofos e cien-
tistas americanos que decidiram pôr 
em cheque a Teoria da Evolução 
de Darwin, levantando a seguinte 
tese: “mais do que o resultado da 

evolução, o homem de hoje seria o 
resultado de um projeto divino”. Vejam 
vocês que afronta às idéias iluministas. 
Mas trata-se, sem dúvida, de mais um 
aspecto – nem de longe o mais radical 
– do que vem a ser a pós-modernidade. 
Recentemente o professor Maffesoli 
declarou que “o Brasil é um campo de 
estudos ideal para a pós-modernidade”. 
Francamente, não sei se isso deve ser 
tomado como crítica ou elogio. De 
qualquer maneira, é evidente que, em 
nossa sociedade, estão presentes por 
toda parte os aspectos pós-modernos. 
O que afeta a nossa comunicação e a 
nossa publicidade, mais talvez do que 
em qualquer outro país do mundo. 
Acho que nos cabe, além de julgar, 
interpretar este fenômeno, e é este 
o objetivo deste evento conjunto do 
Instituto Cultural e do Mestrado de 
Pós-Graduação em Comunicação. 
Cumprimento a todos os companheiros 
que trabalharam para que isso fosse 
possível e cumprimento, novamente, ao 
professor Maffesoli, a quem agradeço a 
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presença e me coloco, como vocês, à 
espera do que virá esta manhã. 

CLOVIS – O professor Maffesoli já foi 
amplamente apresentado ao longo 
das aulas do nosso Mestrado. Ele é 
professor da Universidade Paris 5 e, 
internacionalmente conhecido pela 
sua refl exão sobre a pós-modernidade 
e sobre a sociedade pós-moderna. 
Vou repetir algo que digo todas as 
vezes que o apresento: “se há cinco 
pensadores vivos autorizados a falar 
sobre o pensamento pós-moderno, 
ele é um deles. E se diminuirmos 
esse número, ele continua sendo 
um deles”. O professor anima um 
Centro de Estudos de Sociologia do 
Cotidiano que, tradicionalmente, 
realiza seus encontros no Salão No-
bre da Sorbonne, acolhendo grande 
número de pesquisadores brasileiros 
que ali apresentam seus trabalhos. O 
professor também é responsável por 

uma revista devidamente catalogada 
nos nossos sistemas de classifi cação e 
que, habitualmente abriga a produção 
acadêmica brasileira na área. Tem uma 
produção vastíssima traduzida para o 
português. Como eu ainda vou falar 
nesse encontro, já me calo e passo a 
palavra ao professor para que profi ra 
a sua palestra sobre “Publicidade e 
Pós-modernidade”.  

MAFFESOLI – É um grande prazer estar 
aqui para falar na ESPM. Agradeço ao 
professor Gracioso por suas amáveis 
palavras e confesso que é sempre uma 
grande satisfação para mim poder 
fazer essa troca com os amigos e co-
legas brasileiros.
 
Quando eu falei, senhor presidente, do 
Brasil como sendo o “laboratório da 
pós-modernidade”, tratava-se de um 
elogio, e não de uma crítica. Porque de 
fato existe aqui uma grande agitação 
e efervescência cultural. Discutimos 
várias vezes com J. Roberto Penteado 
e Clóvis de Barros a respeito do que 
poderia ser, no futuro, um colóquio 
sobre a relação entre a publicidade e a 

pós-modernidade. Hoje pretendo pre-
parar esse importante colóquio que, 
inclusive, poderá ser internacional. Há 
poucos meses estive em Madri e em 
Roma, onde tive a oportunidade de 
falar sobre essa Jornada que estamos 
fazendo aqui e que estávamos pen-
sando num colóquio internacional. 
Para a minha grata surpresa, todos 
fi caram muito interessados no assunto 
e na proposta. Parece-me que o as-
sunto é, ao mesmo tempo, pertinente 
e prospectivo. Diria que são os dois 
únicos critérios – sob o meu ponto de 
vista acadêmico –, pois é um assunto 
que traz questões arraigadas nas preo-
cupações da vida social em si.
 
Dou aqui algumas indicações para 
refl etirmos sobre o que quero dizer 
com pertinente e prospectivo, pois 
penso que há, de fato, uma volta do 
reinado da imagem. Penso que não 
poderíamos entender nada a respeito 
da política, da geopolítica e do mar-
keting – e nem mesmo da publicidade 
– se não fi zermos uma refl exão teórica 
profunda a respeito deste retorno. 
Chamo a isso de “mundo imaginal”, 

O professor Maffesoli de-
clarou que “o Brasil é um 
campo de estudos ideal 
para a pós-modernidade”.

F
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algo que trabalha em profundidade o 
corpo social. 

Espero que saibam o risco que cor-
rem por terem-me convidado para 
falar aqui. Em francês temos um 
pequeno ditado que diz: “a mulher 
mais bonita do mundo só pode dar o 
que ela tem”. Ou seja, eu só poderei 
dar a vocês aqui o que eu sei fazer: 
refl exões ou elementos para refl exões 
e pensamentos, de ordem fi losófi ca 
e/ou antroposófi ca. Não quero limitar 
nosso assunto a dimensões sociológi-
cas, antropológicas ou fi losófi cas. A 
cultura representa, essencialmente, 
o solo fértil onde poderemos cultivar 
uma forma de estar juntos. A nossa 
função aqui é, precisamente, repensar 
esta cultura. Mesmo que precisemos 
fazer alguns desvios. Desvios esses 
que eu pretendo propor aqui. 

A tese de base sobre a qual falarei é 
de que a publicidade será a mitologia 
da nossa época. É difícil admitir isso, 
do ponto de vista teórico, pois a nossa 
longa tradição cultural judaico-cristã é 
iconoclasta. Ou seja, quebrou a ima-
gem. Iconoclasmo é isso – a quebra do 
ícone, do ídolo. O que é a mitologia? 
Talvez seja, sob meu ponto de vista, a 
forma mais importante que a espécie 
humana tem de contar a sua própria 
história. Cada um é o que diz que 
é. E quando se diz o que é, fala-se 
de si próprio, conta-se sua própria 
história. 

A amizade e o amor, por exemplo, 
inspiram histórias a serem contadas. 
Famílias são famílias porque possuem 
uma história comum – e, com um 
país, é a mesma coisa. Pouco importa 
se isso soa verdadeiro ou falso. Na 
relação amorosa – não se trata de 
uma verdade específi ca, mas sob esse 

aspecto – dois seres que contam suas 
próprias histórias um para o outro 
estão provavelmente construindo algo. 
Basta que haja uma narrativa. A mito-
logia é isso: falar de si para além da 
verdade. O falar de si próprio engloba 
o que falamos sobre a relação que a 
sociedade tem com a natureza, com os 
objetos e com o outro. Essas são as 3 
características que na verdade defi nem 
uma sociedade. Essas características 
também são próprias da mitologia. 

A mitologia nos dá diferentes lições. 
A idéia de lição aqui quer dizer que 
não temos um discurso homogêneo. 
Mas sim, quando observamos e es-
tudamos os mitos, percebemos que 
existem várias histórias contadas a 
respeito do mesmo mito. Quando 
estudamos Dionísio, por exemplo, 
existem várias histórias que fazem 
parte do que chamamos de “especi-
fi cidade dionisíaca”. A mesma coisa 
se dá com outros mitos. Portanto não 
temos apenas uma história específi ca, 
mas temos as “lições”. “Lições” essas 
que são a maneira de relatar uma 
realidade plural. E vou tentar mostrar 
aqui como, no fundo, a publicidade 
“reconta” suas diversas lições. Ela 
não se inscreve numa linearidade 
racional com um objetivo ou uma 
funcionalidade, mas vai, de alguma 
forma, contar várias histórias. Essa 
seria uma forma de refazer a relação 
com a autoridade. Existe alguma coisa, 
na publicidade, que fala antropologi-
camente do nosso passado que, por 
sua vez, tem a ver com a forma de 
nos reportar à autoridade. Temos que 
considerar momentos diferentes em 
épocas distintas. 

Em nossa tradição cultural, houve 
uma passagem do Mithos ao Logos. 
Nós ultrapassamos o mito progres-

sivamente para chegarmos a uma 
concepção puramente lógica, uma 
dimensão racional da realidade social. 
Veremos como, a longo prazo, se deu 
essa passagem. São três momentos: no 
primeiro momento usei esse termo da 
tradição judaica que é “iconoclasmo”. 
No Antigo Testamento existe uma luta 
constante dos profetas contra aquilo 
que chamamos de “locais sagrados”. 
Nesses locais sagrados se adoravam 
um ícone, um ídolo e cultuava-se o 
feminino. Divindades que nos reme-
tiam à mãe terra ou à grande mãe. 
O iconoclasmo disso está traduzido 
numa pequena frase que justifi ca a 
luta dos profetas: “adorarás a Deus no 
espírito e na verdade”. 

Quando estudamos Dioní-
sio, por exemplo, existem 
várias histórias que fazem 
parte do que chamamos 
de “especifi cidade dioni-
síaca”. A mesma coisa se 
dá com outros mitos. 

F
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Essa frase também traduz a nossa 
forma de nos relacionarmos com a 
autoridade, ao espírito cognitivo. Isto 
é, ao Logos. Essa injunção bíblica 
repousa sobre isso: não precisamos 
de algo que suscite a essência, mas 
somente desenvolver um processo 
cognitivo, puramente racional. Santo 
Agostinho justifi cará o monoteísmo 
com um simples ditado: “a razão hu-
mana nos conduz à unidade”.
 
E, não por acaso, é justamente o 
monoteísmo, base de toda a tradição 
judaico-cristã, que valoriza a razão 
acima de todas as coisas. Já o carte-
sianismo fala da imaginação como 
sendo a “louca da casa” – expressão 
exata usada por Descartes – onde a 
“casa” seria o cérebro, naturalmente, 
e a “louca” seria a imaginação. 

Darei, como último exemplo, o pri-
meiro livro de Jean Paul Sartre (de 
1936), que é sobre a imaginação. 
Sartre retoma toda essa tradição carte-
siana que marginaliza tudo o que tem 
a ver com a imagem, a imaginação e 
o imaginário. Trata-se da “estigmatiza-
ção da imagem”, ou seja, a imagem 
sob seus diversos aspectos é totalmente 
marginalizada e colocada em segundo 
plano em relação à razão.

Para as pessoas da minha geração não 
se falava, por exemplo, de publici-
dade. Mas falava-se de reclame, que 
por sua vez tinha um lado pejorativo. 
Empiricamente traduzia esse amplo 
processo do iconoclasmo: nós que-
bramos o ícone, o ídolo. Resumindo 
a introdução, sem pensar em Deus 
ou na realidade, temos aí esse grande 
fi lão – o da tradição ocidental que che-
gará à modernidade ou aos “tempos 
modernos”. Nesse momento nasce 
a performatividade, que deixou de 

Santo Agostinho 
justifi cará o mono-
teísmo com um sim-
ples ditado: “a razão 
humana nos conduz à 
unidade”.

F

lado o que era da ordem do sensível e 
se baseia sobre uma concepção acép-
tica do mundo. Sobre um conceito 
que é esquizofrênico. Gilbert Durand 
– grande antropólogo do imaginário 
– propôs esta idéia, mostrando como 
na esquizofrenia iremos cortar, dividir, 
separar ou eliminar alguma coisa que 
não merece ser mantida. Esse é o grande 
conceito esquizofrênico e ascético. 

Outro autor chamado Thomas Kuhn 
– talvez vocês o conheçam – falará das 
revoluções científi cas e mostra que 
aquilo que foi a performatividade da 
tradição ocidental baseava-se numa 
retidão da razão. Sob esse aspecto a 
tradição ocidental deixou pelo cami-
nho as bagagens inúteis, que no caso 
é a imaginação. O problema é que 
agora há um retorno daquilo que 
deixamos pelo caminho. 

Tentarei dar alguns elementos teóricos 
através de imagens que, afinal de 
contas, constituem também o nosso 
cérebro reptiliano. O que nós inte-
gramos com isso é fundamentalmente 
a estigmatização. O exemplarismo 
de São Boaventura (século XIII) é 
uma exceção. Ele, fi lósofo, teólogo 
e franciscano, opõe-se a São Thomas 
de Aquino, um dominicano. São 
Boaventura vai desenvolver o “exem-
plarismo”, que no fundo é uma cópia 
do exemplo primordial, que é Deus. 
Através de imagem existe um processo 
analógico – segundo a expressão de 
São Boaventura, um processo de par-
ticipação ontológica. 

Quero dizer com isso que: “eu par-
ticipo ontologicamente a Deus” em 
comunhão com as diversas imagens 
dos santos que também o represen-
tam. O exemplarismo é a teologia 
da imagem, que por sua vez é aquilo 

que permaneceu do paganismo e no 
pró prio catolicismo. Que, na minha 
opinião, permanece politeísta e pagão. 
O culto aos santos e à Virgem remete 
a um antigo substrato que é verda-
deiramente pagão. O exemplarismo 
irá expressar-se de forma simples. Os 
presépios da Itália, por exemplo, não 
visam desenvolver nenhuma teologia 
racional, mas apenas exemplificar 
aqui lo que seria o nascimento de Cris-
to. O exemplarismo em Portugal ou 
mesmo no Brasil pode ser detectado 
nos “Caminhos de fé” de Congonhas 
do Campo, em Minas Gerais, por 
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meio de suas inúmeras capelas. Estas 
traduzem uma teologia da imagem 
que não passa apenas pelo racional. 
Poderia citar ainda uma série de outros 
exemplos.
 
O exemplarismo, portanto, não se 
vai basear numa demonstração argu-
mentativa. Muito pelo contrário, vai-
se basear num ornamentalismo. Os 
ornamentos nos remetem ao triunfo 
da natureza. É interessante ver como 
o exemplarismo de São Boaventura e 
o ornamentalismo estão inseridos no 
gótico, que por sua vez inspira-se em 
cenários do mundo vegetal e animal. 

É interessante perceber como a pu bli -
cidade também retoma inúmeros 
elementos vegetais e animais. Creio 
que, no fundo, trata-se de algo que 
nos remete ao processo analógico. 
Talvez essa analogia seja a alavanca 
mais importante para percebermos 
que existe algo que faz com que eu 
esteja em comunhão com o mundo. 
Além da comunhão, também uma 
exaltação universal, uma amabilidade, 
uma suavidade, uma deleitabilidade 
e, sobretudo, uma desejabilidade 
deste mundo, baseada na vontade 
e no desejo. Reencontraremos esse 
tema em Lagnis, quando ele fala do 
“appetitus”. Essa palavra “apetite” tem 
um sentido fi losófi co. Mas analisando 
pelo seu sentido mais básico, quer 
dizer: vontade de alguma coisa. 

Assim, não se trata mais de uma estig-
matização do mundo e da imagem, 

mas sim uma verdadeira relação amo-
rosa – ou simplesmente afetiva – com 
este mundo aqui. Nesse sentido,a 
imagem tem a função de fazer um 
vínculo e criar um elo pelo qual eu 
me conecto com o outro. Que, por sua 
vez, me conecta com o mundo tal qual 
como ele é, e não como gostaríamos 
que fosse. 

Veremos, agora, um pouco de genea-
logia: de um lado, de onde viemos, o 
iconoclasmo e, ao mesmo tempo, me-
todologicamente vou mostrar como 
existe uma exceção a partir da qual nós 
poderemos implantar a possibilidade 
para uma refl exão teórica a respeito 
da publicidade. Sob o meu ponto de 
vista o exemplarismo é essa exceção. 
Quando eu digo “incluir/plantar”, 
trata-se de algo que vem de um lugar 
específi co onde encontramos algumas 
categorias teóricas que nos permitirão 
saber no que exatamente poderemos 
dar títulos de nobreza à publicidade. 
Dessa forma, a publicidade seria uma 
espécie de exemplarismo: o que foi 
marginal, agora volta. Gostaria de apre-
sentar três parâmetros para justifi car 
isso; que poderão ser úteis para uma 
refl exão no futuro. 

Primeiramente temos, na publicidade, 
algo que faz uma ruptura com o mito 
progressista, onde encontraremos a 
antiga idéia de Kant – da ordem e do 
progresso. Aliás, o escrito que está na 
bandeira de seu país. Mas o que quero 
dizer com isso é que a imagem do 
progresso ainda permanece moderna, 

enquanto que a publicidade está reedi-
tando os arquétipos e as coisas mais 
antigas. Portanto ela não se inscreve 
na ordem progressista, e sim na ordem 
arcaica. Quero dizer com arcaico, no 
sentido do arke em grego: aquilo que 
vem primeiro, que é fundamental. O 
primeiro parâmetro então seria este: o 
retorno dos arquétipos.
 
O mito progressista “explicava” o 
mundo sob o olhar de Deus, o olhar 
da razão. Já na dimensão arquetípica 
existe o “pensamento progressivo”. 
Ou seja, a implicação que no sentido 
literal do termo quer dizer: o que se 
implica. Poderíamos dizer, então, que 
a publicidade é progressiva e não pro-
gressista. Darei um exemplo simples 
disso: existem alguns nomes de per-
fumes franceses que eu poderia men-
cionar aqui. São eles: da Lancôme, o 
Magie Noire, que quer dizer magia 
negra, e o Hypnose; de Thierry Mugler, 
tem um que se chama Alien; da Annick 
Goutal, o Mandragore, que é o nome 
de uma fl or mística; da Chanel tem 
um que se chama Chance, que quer 
dizer sorte. 

Existem ainda inúmeros exemplos, 
mas citei especifi camente os perfumes 
porque os cheiros me fascinam, além 
de serem uma expressão pura e ar-
quetípica de nossa dimensão arcaica, 
e não simplesmente uma explicação 
para o mundo. 

O conceito da “implicação” tem 
também uma relação com o barroco, 
que por sua vez tem a ver com uma 
fl orescência. Essa é a primeira indi-
cação da publicidade como forma de 
exemplarismo. 

Uma outra indicação é o fato de que 
a publicidade valoriza o “politeísmo” 

MITHOS                                                                          LOGOS

Ultrapassamos o mito, progressivamente, para chegarmos 
a uma concepção puramente lógica, uma dimensão 
racional da realidade social. 

F
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dos valores. No monoteísmo a razão 
humana é que levava à unidade. 
Dois mil anos mais tarde, Auguste 
Comte diria exatamente a mesma 
coisa: reductio ad unum, que sig-
nifi ca reduzir à unidade. Nietzsche 
diria: monoteísmo ou monoideísmo. 

do mundo, também poderia haver uma 
conjunção. 

A imagem nos remete a isso. Temos na 
imagem das jóias um exemplo dessa di-
versidade. O símbolo da ferradura, por 
exemplo, que traz boa sorte; a “mão de 
Fátima”, ou a fi ga, que é a mão da fi lha 
do Profeta Maomé e traz felicidade; a 
Lanterna Chinesa, a fi ta do Senhor do 
Bonfi m e uma série de outros símbolos. 
A publicidade tem o poder de difundir 
o absoluto, através de imagens. Vocês 
percebem o que isto quer dizer? 

É preciso encarar essa questão: o 
exem plarismo é uma forma de viver 
a religiosidade, e a publicidade é uma 
forma de religiosidade em si. Não é 
uma religião específi ca, no sentido 
de dogma ou de doutrina, mas no 
sentido em latim do termo religare 
– uma reconexão do homem com a 
natureza, com o outro e com a religio-
sidade. Não quero dizer, com isso, 
que os publicitários pensem nisso de 
forma profunda. Eles apenas são os 
porta-vozes conscientes da voz do 
espírito do tempo, que tem a ver com 
o retorno da religiosidade arquetípica, 
que mencionei anteriormente. Me-
todologicamente falando, remeto-me 
a Gilbert Duran, cujo trabalho sobre o 
imaginário é apaixonante. 

Quando ele analisa aquilo que chama 
de “sermão místico” ele menciona três 
conceitos os quais poderíamos aplicar 
à publicidade: 

H REPETIÇÃO, 
H REDUNDÂNCIA E 
H REUTILIZAÇÃO. 

Temos aí, contemporaneamente, as 
características da pós-modernidade, 

Auguste Comte diria exa-
tamente a mesma coisa: 
reductio ad unum, que sig-
nifi ca reduzir à unidade. 

F

Nietzsche diria: mono-
teísmo ou monoideísmo. 
A través da imagem, 
então, temos um renasci-
mento, um fl orescimento 
do que é plural. 

F

Através da imagem, então, temos um 
renascimento, um fl orescimento do 
que é plural. O politeísmo é o que hoje 
chamamos de retro-marketing, e que 
se baseia na valorização dos produtos 
considerados “étnicos”. 

A Coca-Cola, por exemplo, “adaptou” 
seus produtos para mercados especí-
fi cos: a Mega-Cola para os árabes; a 
Bray-Cola para a Bretanha; a Córsega-
Cola para a Córsega – uma pequena 
ilha no sul da França, onde nasceu 
Napoleão – e mais uma série de outros 
produtos. 

Estamos vivendo, na França, uma certa 
perda de identidade, uma desvaloriza-
ção de nossas particularidades e di fe-
renças culturais. Portanto, acho muito 
interessante perceber que, através 
de alguns produtos, estamos experi-
mentando essa volta de nossa memória 
cultural. Este seria o retro-marketing. 
Não como sendo algo que vai explicar 
o mundo, mas sim implicá-lo. 

A terceira indicação da publicidade 
como forma de exemplarismo não é 
mais simplesmente da ordem da razão, 
mas sim das pulsões. Ou seja, do im-
pulso que faz com que se faça algo.
  
Do ponto de vista teórico de Weber 
mesmo o não-racional tem a sua própria 
racionalidade. Uma racionalidade espe-
cífi ca que poderíamos chamar de “razão 
sensível”. No meu livro Elogio da razão 
sensível mostro que onde havia a esqui-
zofrenia, ou seja, uma dicotomização 
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que seria a retomada dos elementos 
pós-modernos em outro nível. 

Não podemos mais passar de forma 
puramente racional pelas coisas. Não 
sei se este é um tema que se debate no 
Brasil. Mas nós, na França, temos uma 
grande difi culdade com este processo 
de “retorno” justamente por causa da 
resistência da chamada “inteligência”, 
que qualifica esse processo como 
uma mera “regressão”. Nos discursos 
da mídia, dos universitários e dos 
políticos, – ou seja, da “inteligência” 
–, detectamos esse medo da repetição. 
Na minha opinião, o temor que existe 
em relação à  publicidade se dá jus-
tamente por ela desempenhar essas 
várias funções ao mesmo tempo. 

É evidente que vemos a reutilização de 
coisas que pensávamos ultrapassadas 
no mito progressista voltando exata-
mente no mesmo nível. Isso invalida 
o grande mito progressista. Em francês 

não temos essa palavra, mas sei que 
existe em português. Não sei se com o 
signifi cado que quero dar aqui, mas,na 
idéia oposta ao progresso existe a idéia 
do ingresso. No sentido etimológico, 
ingresso é uma energia que não se 
projeta; progresso sim, se projeta em 
direção ao futuro sem perder o foco no 
presente. A idéia de “ingresso” traduzi-
ria, na minha opinião, essa volta, esse 
retorno à imagem. Seria uma energia 
societal que é projetiva, mas tam-
bém uma forma de acomodar-se no 
mundo e com os outros.  A realidade 
é, no fundo, a grande emancipação 
em relação a este mundo e que nos 
remete a uma emancipação estética. 
Não no sentido de que o “mundo é 
imun do”, segundo o conceito agostini-
ano mundus est imundus, mas sim de 
valorização da beleza, das cores, dos 
gostos e da valorização da felicidade 
terrena. Utlilizando uma palavra de 
Freud, será a repatriação do “gozo” de 
uma forma consciente. Essa refl exão 
sobre a publicidade deveria nos per-
mitir de ver que existe essa volta do 
“gozo”, dos sabores, do compartilhar 
gostos – quaisquer que sejam eles – por 
meio de uma “participação mística” 
na terra. É esse conceito pré-moderno 
de “participação mística” que acredi-
távamos que estivesse ultrapassado e 
percebemos que, em muitos aspectos, 
está voltando. 

Eu diria que – por meio da publici-
dade, como forma de exemplarismo 
– o homem passa a ter, pela imagem, 
uma relação muito mais realista com o 
mundo, no sentido daquilo que George 
Steiner chamou de “a presença real”. 
Somos obrigados a levar em conside-
ração – por objetos e imagens – este 
mundo com os frutos do prazer de ser, 
de existir. Os sabores e os gozos em 
todas as suas modalidades. 

Eis a equação que proponho: existe 
o microcosmo, que é o indivíduo. 
Que atua no macrocosmo, que é o 
meio ambiente. Esse é o esquema 
do Logos – o sujeito agindo no 
objeto. Pela imagem publicitária 
passa a existir o mesocosmo, 
para que o microcosmo chegue 
ao macrocosmo – micro, meso, 
macro. A imagem tem essa função 
“mesocósmica”, ou seja, nos faz 
participar ao outro, com o outro, 
o outro do grupo, o outro da natu-
reza e, talvez, até o outro da divin-
dade. As imagens e a publicidade 
fazem-nos lembrar de que somos 
animais. Animais humanos, e que 
infelizmente esquecemos que exis-
te esse animal em nós, esse pêlo 
ou essa pele, que são justamente os 
instintos fundamentais/primitivos.
 
Simmel, Nietzsche, Max Weber, 
Paul Valery e mais alguns outros 
autores demonstraram que a pro-
fundidade se esconde à superfície 
das coisas. A profundidade não 
deve ser procurada para além do 
mundo. A profundidade se esconde 
debaixo da superfície. Vemos esse 
conceito na publicidade: um corpo 
só pode ser o que ele é porque 
existe algo que o envolve, que é 
a pele. Um corpo social somente 
pode ser o que é porque também 
existe uma “pele” que o envolve. 
A imagem é esta pele. Obrigado 
pela atenção.
 
CLOVIS  – O professor José Rober-
to é um nome absolutamente 
necessário quando se fala do 
ensino da publicidade no Brasil, 
não só pela sua obra como pela tra-
jetória acadêmica convencional, 
mestrado e doutorado – e dirige o 
Instituto Cultural ESPM, que, em 
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O símbolo da ferradura, 
por exemplo, que traz boa 
sorte; a “mão de Fátima”, 
ou a fi ga, que é a mão da 
fi lha do Profeta Maomé e 
traz felicidade; a Lanterna 
Chinesa, a fi ta do Senhor 
do Bonfi m e uma série de 
outros símbolos. 



Publicidade e pós-modernidade

parceria com o mestrado, viabilizou 
a vinda do Prof. Maffesoli. Passo a 
palavra ao professor José Roberto.  

JR – Meu trabalho consistiu numa 
garimpagem no acervo do Instituto 
Cultural ESPM em busca de peças da 
história da propaganda brasileira que 
pudessem apresentar características 

identificadas com o fenômeno da 
pós-modernidade, de acordo com 
o roteiro apresentado pelo professor 
Maffesoli. Tenho, aqui, uma série de 
anúncios impressos e alguns comer-
ciais de campanhas, que a maioria 
dos brasileiros aqui presentes conhece 
bem. E encerraremos com jingles – eu 
explicarei, mais tarde, o porquê. 

A publicidade brasileira tem seu início 
no Século 19, que é quando surgem os 
primeiros veículos de comunicação. 
Sabemos que a imprensa começou 
no Brasil em 1808. No mês de setem-
bro daquele ano a Gazeta do Rio de 
Janeiro publicou o que é considerado 
como o primeiro anúncio da história 
da propaganda brasileira: oferecendo 
quartos para aluguel. Durante todo o 
Século 19 – em especial na segunda 
metade – tivemos por aqui uma publi-
cidade bastante interessante, onde 
pontifi caram artistas, escritores e poe-
tas. No início do Século 20 começa-
mos a ver que a nossa publicidade é 
focada nos aspectos estéticos. Ilus-
tração e texto muitas vezes juntam-se 
para tornarem-se até belos, mas ainda 
sem o necessário entrosamento entre 
ambos. O que faz com que – com 
certa freqüência – a imaginação voe.
 
Chegando aos anos 30, a publicidade 
brasileira sofre um golpe quase mortal 
na criatividade dos seus anúncios 
– ainda todos impressos (o rádio só 
começaria a veicular publicidade em 
1932), em virtude da chegada das 
grandes agências multinacionais, ini-
ciando com as americanas Ayer (1926), 
McCann-Erickson (1933), e na seqüên-
cia a J. Walter Thompson e outras. As 
agências americanas trazem para cá 
um tipo de publicidade racional, tipifi -
cado pelo livro “Scientifi c Advertising”, 
escrito em 1923 por Claude Hopkins, 
Um bem-sucedido redator da agência 
que se tornaria a Foote, Cone & Bel-
ding. Este livro só foi traduzido no Brasil 
cerca de 40 anos mais tarde.
  
Embora contendo bons conselhos 
para os profi ssionais americanos, a 
“Scientifi c Advertising” era a verda-
deira exacerbação do racionalismo na 
publicidade. No Instituto Cultural sele-
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cionamos alguns exemplos de anún-
cios do ano de 1933 que, literalmente, 
varreram de cena a incipiente criativi-
dade dos publicitários brasileiros, subs-
tituindo-a pelo cientifi cismo racional 
das grandes agências multinacionais. 
O que parece ter produzido, aliás, al-
guns bons resultados, já que os textos 
dos redatores patrícios eram bonitos 
e bem escritos, mas desprovidos de 
qualquer efeito persuasivo. Vemos 
nesses anúncios de Gillette, Rugol, 
Odol e outros produtos da época que 
são extremamente argumentativos 
pela vertente racional. 

Um momento importante na publici-
dade brasileira também é a chegada 
da Coca-Cola (parte daquele projeto 
de “cocacolização” do mundo, a que 
se referiu o prof. Maffesoli, na sua 
palestra) ao país. Este anúncio é de 
1943. Nosso Chicabon, que ainda não 
fazia parte das linhas internacionais 
da Unilever, num anúncio de 1947. 
Um outro anúncio dos anos 50 mostra 
que parte importante e elegante da 
indumentária masculina era o chapéu. 
Neste anúncio, adaptado pela agência 

Lintas, vemos Victor Mature e Jane 
Russell – atores desconhecidos das 
gerações mais novas – trazendo para 
a publicidade alguma coisa de impor-
tante. Um elemento de grande poder 
de venda, que é a emulação, a cópia, a 
repetição daquilo que fazia o ídolo. 

O período de forte infl uência ameri-
cana durou até o início dos anos 60, 
quando se começa a perceber o que 
se poderia descrever como “renasci-
mento” da nossa criatividade. Uma 
vez aprendidas as lições das agências 
americanas – das técnicas de “reason 
why” e “unique selling proposition” 
– então os publicitários dessa nossa 
primeira geração de grandes criativos 
passam a “soltar-se” e apresentam, en-
tão, uma produção mais tipicamente 
brasileira. O anúncio da Lintas, do 
ano de 1966, tem um detalhe que, 
hoje, passaria despercebido à maio-
ria das pessoas. Que é a “quebra” 
do racionalismo naquela pequena 
manchinha de sabonete no nariz da 
modelo – uma coisa extremamente 
ousada para a época. 

A década traz consigo uma infl uência 
positiva da propaganda norte-ameri-
cana, que inspirou os profi ssionais 
brasileiros, como as grandes cam-
panhas da Doyle Dane Bernbach, 
adaptadas com competência pela 
Standard Propaganda e pela Alcântara 
Machado-Periscinoto. Os anúncios da 
Volkswagen utilizavam o que podería-
mos chamar de ironia objetiva. Outro 
anúncio clássico e importante, do ano 
de 1969 – numa perspectiva difícil de 
retomar hoje – demonstra a ousadia 
da agência local brasileira, embora 
na rede multinacional, ao tomar a 
decisão: “vamos abandonar essa idéia 
de combater as cáries, ir ao dentista e 
escovar os dentes três vezes ao dia e 

substituir tudo isso por uma simples 
expressão de prazer: Ah, Kolynos!” 
Essa decisão foi tomada em cima 
dos resultados de uma das primeiras 
pesquisas qualitativas feitas no Brasil, 
pelo saudoso Alfredo Carmo. 

O professor Maffesoli falou da questão 
da “animalização” no imaginário da 
pós-modernidade, mas certamente 
há um aspecto canibalístico no fato 
de a própria galinha (Azul, da Maggi) 
oferecer à venda o próprio caldo... E o 
frango Sadia que, no exemplo exibido, 
está vendendo margarina. Menos mal. 
Encerramos a exposição da série de 
anúncios impressos com essa curiosa 
fotografi a – bastante ilustrativa – mos-
trando a contraposição de uma pes-
soa, que está colando o cartaz, com 
o gigantismo dos lábios. Recorda um 
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pouco aquele fi lme do Fellini, com a 
Anita Ekberg, em que a moça sai fi sica-
mente do outdoor de uma campanha 
genérica, vendendo leite: “Bevete piu 
latte, il latte fa bene...” 

Vamos comentar agora alguns exem-
plos daquele que foi, até o momento, 
o grande veículo da publicidade 
pós-moderna brasileira e mundial: o 
comercial de televisão. Os comerciais 
aqui exibidos vão desde o ano de 1972 
até o ano passado, 2005. Creio que 
boa parte deles trata de aspectos da 
pós-modernidade, usando a emoção 
como metáfora e veículo para a arte 
da persuasão. No ano de 1972 iogurte 
ainda era um produto semi-desco-
nhecido para o público brasileiro, e 
alguém teve uma idéia: vamos por 
um garotinho no fi lme, porque esse 
produto é adequado para crianças. 
A idéia era encontrar um garotinho 
bilíngüe – porque Danone era uma 
marca francesa. O menino descrevia 
os iogurtes, em francês, dizendo “com-
me c´est bon, c´est merveilleux”. E ter-
minava dizendo, em bom português: 
“fala pra mamãe ter sempre Danone 

na geladeira” (politicamente incorreto, 
hoje). Ele tropeçou, falou “geladerra” 
e o diretor do fi lme resolveu veicular 
exatamente como o fi lme foi feito. E 
com o erro a mensagem passou a ter 
um conteúdo emocional completa-
mente diverso da mensagem inicial do 
storyboard. O fi lme seguinte, do ano 
de 1980, é também importante: ele 
personaliza o objeto, que é o orelhão 
telefônico da Telesp, mostrando como 

ele literalmente morre – devido aos 
maus-tratos dos usuários. 

Veremos, em seguida, dois exem plos da 
propaganda baiana – que se destacou 
nos anos 80. Um desses comerciais, 
que nunca foi exibido fora de Salvador, 
a não ser nos festivais, eu considero 
entre os melhores de toda a história da 
propaganda. Trata-se do comercial para a 
Telebahia, mostrando um casal de namo-
rados – ele no te lefone público, ela em 
casa – que fi ca totalmente mudo, mesmo 
diante da possibilidade de dizer centenas 
de palavras por minuto pelo telefone. O 
outro aborda a questão politeísta, men-
cionada pelo prof. Maffesoli, na nossa 
importante tradição afro-brasileira, que 
os baianos justamente tanto respeitam, 
mostrando o terreiro de Mãe Menininha 
de Gantois. 

A Malt 90 – uma cerveja que não 
existe mais – foi lançada para re-
juvenescer a Brahma, nesse fi lme da 
Artplan, mostrando a contraposição 
entre a disciplina da ordem unida de 
um grupo de militares e a leveza do 
consumo da cerveja. Em seguida, da 
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sempre memorável série de anúncios 
do Bamerindus – que também não 
mais existe – que, durante alguns anos, 
conseguiram humanizar de forma 
extraordinária a fi gura do gerente do 
banco. Depois vocês verão outro comer-
cial de impacto – foi perseguido pela 
censura, em 1985 – da Fischer & Justus 
para a Kalvin Klein, chamado O Va-
gabundo. E vamos encerrar a primeira 
série com o grande clássico da W/Brasil, 
O Primeiro Sutiã, para Valisère. 

Em 1985 a agência carioca Artplan 
tinha a conta da Caixa Econômica 
Federal. E um jovem diretor de criação 
chamado Nizan Guanaes foi quem li-
derou a produção dessa extraordinária 
campanha – com o ator Luiz Fernando 
Guimarães – que acho que difi cil-
mente um banco em qualquer lugar 
do mundo teria a coragem de veicular. 
Até porque ela é do mais absoluto non 
sense. No entanto foi considerada a 
campanha da década dos anos 80 
pelos colunistas. Depois um comercial 
famoso, para a colônia Alfazema da 
Phebo, da mãe e da fi lha. Este foi o 
comercial brasileiro que mais perto 
chegou de ganhar o Grand Prix em 

Cannes. Não levou, mas marcou real-
mente sua presença no ano de 1988. 
Vamos ver também dois comerciais 
igualmente representativos, de cam-
panhas absolutamente maravilhosas. 
Um é da Brastemp, que fez com que 
o nosso presidente da República, num 
improviso, usasse um slogan de pu-
blicidade como exemplo – acho que 
foi sobre o crescimento da economia 
– “não foi nenhuma Brastemp”. E a 
população do país inteiro entendeu 

perfeitamente. E também a série do 
Carlos Moreno – o imortal Garoto 
Bombril, a campanha de maior lon-
gevidade em toda a história da propa-
ganda e a de maior número de fi lmes 
com o mesmo personagem. Já somam 
cerca de 340. 

Nesse último bloco de comerciais, o 
que abre é com o Baixinho da Kaiser. 
Outro personagem que pertence, 
afetivamente, ao grupo do garoto da 
Bombril e o gerente do Bamerindus. O 
Baixinho da Kaiser chegou a ser elimi-
nado pela multinacional, que resolveu 
partir para outros argumentos. Não sei 
se isso tem alguma coisa a ver, mas 
hoje a cerveja mais vendida do Brasil 
é a Skol. Aliás, como  uma campanha 
que poderia estar aqui: “Skol desce 
redondo”. Os últimos dois comerciais 
são mais novos, de 1996. Nós vemos 
novamente a questão da boca, de os 
lábios de uma mulher sendo utilizados 
esteticamente, pela DPZ, para a Avon; 
um fi lme da série dos Bichos da Par-
malat, que tem uma história também 
interessante, porque esses garotos fan-
tasiados faziam parte do portfólio de 
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um fotógrafo americano, que colocou 
a garotada desse jeito para vender o 
seu talento fotográfi co. E o pessoal da 
agência DM9, ao ver as fotografi as, 
entraram em contato com o fotógrafo 
dizendo “queremos exatamente o que 
você já fez para fazer uma campanha 
para a Parmalat”.
  
Vou apresentar a vocês agora uma 
série de comerciais de rádio – princi-
palmente jingles – porque quero fazer, 
ao grupo que vai debater, mais tarde, 
o tema, uma proposta preliminar dessa 
pesquisa que fi zemos de anúncios, 
comerciais e jingles da publicidade 
que expressam a pós-modernidade: 
é de que, possivelmente, não haja 
melhor exemplo de publicidade 
pós-moderna do que a publicidade 
que usa apenas o som, e que lança, 
portanto, um desafi o à imaginação 
de quem ouve. Por exem plo, “tarará, 
tarará, tarará, é Varig”; é extraordinário 
que isso seja Varig, para todos os que 
ouvem. Ouviremos também uma 
regravação feita amorosamente pelo 
Boni, quando a Escola resolveu fazer 
uma homenagem ao seu fundador 
Rodolfo Lima Martensen. Ele foi da 

Lintas, agência da Unilever durante 
muitos anos. E o Boni, então, ao 
nos ajudar a fazer um documentário 
sobre o Rodolfo, reorquestrou um co-
mercial dos anos 50 – das “Mulheres 
mais bonitas usam Sabonete Lever”. 
Há aquele dos Cobertores Pharayba 
– “já é hora de dormir, não espere 
mamãe mandar” – a nossa verda-
deira berceuse... Kolynos, Duchas 
Corona, Pão de Açúcar, Mappin, 
Chocolates Sufl air... E podemos ir 
até o fim com Soda Limonada e 
Guaraná Antarctica (cantado pelo 
nosso ministro da Cultura, Gilberto 
Gil), que são dos anos 90, e aí fi ca 
encerrada então essa exibição da 
publicidade.
  
O professor Clóvis de Barros Filho, 
nosso próximo apresentador, é dou-
tor em Direito pela Universidade de 
Paris e em Ciências da Comunicação 
pela ECA da USP, com créditos reali-
zados na Universidade de Navarra. 
Nosso muito apreciado professor de 
Filosofi a no Curso de Graduação e 
coordenador e professor do progra-
ma de Mestrado em Comunicação e 
Práticas de Consumo da ESPM.
  

CLOVIS – Mais que Marx, o professor 
Michel Maffesoli é o autor estrangeiro 
– nos últimos cinco anos – mais pre-
sente em dissertações de mestrado e 
teses de doutorado acessíveis pelos 
bancos de dados. Naturalmente, se a 
gente alargar essa margem de tempo, 
o resultado não se mantém e haverá 
outros. Mas essa pequena introdução 
é porque estamos diante de uma 
platéia comprometida com o nosso 
programa de pós-graduação stricto-
sensu. Então, é imprescindível que o 
alerta dado sobre a necessidade de 
refl exão sobre as idéias do discurso 
da pós-modernidade estejam abso-
lutamente presentes, ainda que para 
não serem adotadas, rechaçadas ou 
criticadas. Ao longo de nossas aulas 
temos tido a preocupação de sugerir, 
aqui e ali, a leitura de quatro autores, 
que são os mais representativos desse 
pensamento: Jean Baudrilland, Zig-
mund Balman, Michel Maffesoli e 
Gianni Vatimo. Talvez pudéssemos, 
por meio de algumas observações, 
tentar entender o porquê do apreço 
que o professor Maffesoli tem pela 
questão da publicidade. É claro que 
esse apreço vem da sua presença no 
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campo da comunicação, e eviden-
temente falar de publicidade lhe é 
conveniente. A presença de Maffesoli 
nas ciências sociais, na filosofia, 
na história e na psicologia social, é 
menos signifi cativa do que no campo 
da comunicação. Historicamente, a 
sua aproximação com o Brasil se dá 
pela comunicação. Ainda que, na 
França, seja um professor de socio-
logia. Esse é um primeiro aspecto. 
Falar de pu blicidade é coerente com 
a sua fi liação institucional e a fi liação 
institucional dos seus herdeiros, do 
seu capital relacional nas faculdades 
brasileiras. O segundo aspecto é em 
relação ao jornalismo. Por que Maffe-
soli, claramente, prefere se manifes-
tar sobre a questão da publicidade? 
A primeira observação – que ele fez 
aqui, hoje – é que o pensamento 
pós-moderno busca denunciar a 
possibilidade de se dar uma única 
explicação para o mundo.
  

Em outras palavras, quando ele fala em 
monoteísmo e politeísmo, trata-se não 
somente de uma questão de um único 
Deus, mas uma única explicação do 
mundo. Temos aí sentido para o mun-
do e um único valor para o mundo. Os 
três elementos relatados pelo professor 
merecem a nossa observação. Em pri-
meiro lugar a sociedade pós-moderna 
seria – de acordo com a doutrina do 
pensamento pós-moderno – uma 
sociedade mais respeitadora do fl uxo 
dos apetites. Em outras palavras, a 
sociedade pós-moderna é uma so-
ciedade menos afeita a explicações 
defi nitivas sobre as coisas.
  
Quais são as conseqüências disso 
– e nisso ele insistiu bastante, pois 
todos nós temos uma história para 
contar a nosso respeito e todos os 
grupos sociais também têm uma 
história a contar a seu respeito. Isso 
é o que nós poderíamos chamar de 
um “discurso identitário”. 

Ora, a sociedade pós-moderna é 
uma sociedade que tolera mais os-
cilações no discurso identitário. É 
uma sociedade que nos “autoriza” 
a mudar de idéia mais facilmente, a 
ter uma auto-defi nição mais mutável, 
mais oscilante, mais respeitadora das 
inclinações do corpo, que não pára 
de transformar-se nos encontros com 
o mundo. Nesse sentido a sociedade 
pós-moderna exige um discurso de 
auto-defi nição menos monolítico, 
menos permanente e menos coer-
ente do ponto de vista racional. É 
uma sociedade que “pune” menos 
as oscilações de apetite e, de alguma 
maneira, as mudanças de estratégia no 
comportamento social. 

É claro que essa refl exão tem conse-
qüências, porque da mesma maneira 

que o pensamento pós-moderno de-
nuncia a obsessão moderna por uma 
explicação única do mundo, o pen-
samento pós-moderno, obviamente, 
destaca a pluralidade. Que não é 
só uma pluralidade de sentidos e de 
explicações do mundo, mas também 
uma pluralidade axiológica. Ou seja, 
uma pluralidade de valores. A ex-
pressão Monoteísmo, no sentido que 
o professor Maffesoli empregou, é uma 
expressão que vai além de um único 
Deus do ponto de vista religioso, como 
entendemos. A expressão aponta para 
uma pluralidade de sentidos e de valo-
res. Isto signifi ca que o discurso sobre 
a sociedade pós-moderna tem a dizer 
e muito sobre uma ética pós-moderna 
(livro que desde já recomendamos, 
da lavra de Balman). Em face dessa 
pluralidade, o discurso sobre a pós-
modernidade é um discurso que aceita 
menos explicações globais, únicas, 
inteiras e acabadas sobre o mundo, 
sobre o real e sobre as coisas. Portanto 
é um saber muito mais respeitador do 
olhar do observador. Por essa razão, o 
discurso da pós-modernidade não tem 
a pretensão universalizante e generali-
zante que o discurso da modernidade 
costuma apresentar.
  
Em que medida a questão da publi-
cidade é uma questão central? Talvez 
porque a doutrina do professor 
Maffesoli esteja muito presente nos 
grupos de trabalho que discutem a 
questão da publicidade e também 
por sua literatura povoar esses que 
têm a publicidade como objeto de 
produção de conhecimento, de 
investigação universitária e cientí-
fi ca. Não há dúvida que quando o 
professor propõe uma refl exão sobre a 
publicidade, obviamente, está fazendo 
um apelo a uma manifestação artística 
que é inscrita menos na ordem do 
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inteligível e do enquadrável, em 
esquemas racionais de categoriza-
ção e análise, e muito mais inscrita 
na esfera da produção de afetos e 
de efeitos sobre o corpo. Talvez 
quem mais ajudasse a entender essa 
proposta fosse mesmo Nietzsche 
– autor que o professor Maffesoli 
gosta muito de citar. E também 
Gianni Vatimo, seu grande suporte 
doutrinário. Se entendêssemos por 
completo a perspectiva nietzscheni-
ana da arte, estaríamos, certamente, 
mais próximos de entender por que 
a publicidade é tão bem acolhida 
pelo discurso da pós-modernidade. 
Qualquer manifestação subjetiva 
pode ser uma manifestação artís-
tica, desde que reveladora das in-
clinações e das pulsões da potência 
de agir do sujeito. Vou dar-lhes um 
exemplo muito pouco publicitário: 
há pouco tempo fui invadido pela 
idéia esdrúxula de prestar vestibular 
para pedagogia. E passei! Comecei 
a assistir às aulas e me percebi 
bastante interessado em didática. 
A professora, depois de quatro ou 
cinco aulas, já havia ministrado 
uma série de técnicas de “como dar 
aula”. Essas técnicas me colocaram 
diante de uma angústia existencial 
profunda, pois me dei conta que, 
nos meus 15 anos de docência, não 
respeitava praticamente nenhuma 
das técnicas propostas por ela. 
Muito pelo contrário, eu insistia 
em desmenti-las a cada instante e, 
além disso, eu tinha a sensação de 
que a professora tinha assistido a 
alguma aula minha, feito anotações 
e colocado NÃO em sua deontolo-
gia de ensino. Nesse sentido existe, 
segundo a didática, um conjunto 
de regras que pairam sobre todos: 
uma espécie de “representação da 
aula ideal”, que transita no mais 

além – como disse o professor 
– que é indiscutível, que vigora 
independentemente do tempo e 
do espaço, dos auditórios, e do 
humor do professor que estiver fa-
lando. Essa representação de “aula 
ideal”, construída quase que mate-
maticamente pela didática, seria 
um critério transcendente à vida. 
Ao mundo vivido a partir do qual 
poderíamos julgar uma aula como 
a minha. E claro, em função deste 
“gabarito”, a minha aula só poderia 
ser valorada com um zero. 

Felizmente acabei encontrando 
outras leituras que salvaram a 
minha aula, porque observaram 
que a sua natureza artística não está 
numa excelência técnica nem no 
suposto e hipotético “efeito” que a 
aula produz sobre o seu auditório. 
Não está também no mérito que a 
aula teve de alargar o repertório 
cognitivo do seu aluno, mas sim 
na capacidade que o professor 
teve, pela sua experiência de vida 
através da aula, de revelar as suas 
inclinações, os seus desejos, a sua 
potência de agir, os seus humores. 
Não os humores do instante ante-
rior, nem do instante subseqüente, 
mas sim os humores “daquele 
instante”. Essa manifestação é artís-
tica na medida em que reveladora 
da singularidade desejante daquele 
que se manifesta.
 
A modernidade surge como uma 
pretensão de explicações globais 
das coisas. O importante aqui 
para nós, pesquisadores de comu-
nicação, é que mais do que uma 
doutrina que fala sobre as coisas 
do mundo, o discurso da pós-mo-
dernidade nos propõe um método 
– palavra destacada por Maffesoli. 

É esse método que vem sendo 
contemplado, já há algum tempo, 
nas reuniões semestrais do SEAC. 
E que acaba premiando produções 
decorrentes de um olhar e de um 
encontro com o mundo em detri-
mento de produções supostamente 
aplicáveis a qualquer caso concre-
to, como manda o bom pensamento 
científi co moderno. Nesse sentido, 
eu penso que a refl exão sobre a 
pós-modernidade, que poderemos 
fazer hoje, à tarde, à luz do pen-
samento do professor Maffesoli, é 
uma refl exão que tem de ter, como 
pano de fundo, a discussão sobre a 
racionalidade, o monoteísmo – en-
quanto convergência em um único 
sentido e um único valor das coisas 
–, a idéia de Santo Agostinho de que 
“a razão acaba convergindo para 
o unitário” e a refl exão sobre a so-
ciedade pós-moderna, muito mais 
respeitadora da pluralidade, do 
vivido e do desejado no momento 
concreto da existência. Se me per-
mitirem uma sugestão – sei que os 
livros do professor Maffesoli mais 
citados nas teses são o “Tempo das 
tribos” e “O nomadismo”, depois 
de termos todos lido “A Parte do Dia-
bo”, eu gostaria de sugerir a leitura 
urgente do “Elogio da razão sen-
sível”, que o professor citou aqui. A 
obra nos faz imediatamente lembrar 
da crítica da razão pura – elogio 
da crítica sensível em relação à 
pura – e nos remete a um kantismo 
às avessas. Mas não há dúvida de 
que é um livro-chave para entender 
aquilo que nos importa: a perspec-
tiva elogiosa da manifestação na 
pós-modernidade, enquanto re-
veladora de um certo cognato, de 
uma existência desejante, de uma 
libido ou de uma pulsão. Quando 
o professor Maffesoli destaca que 
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o Brasil é um laboratório da pós-
modernidade, ele o faz com pureza 
d’alma, com o entusiasmo de quem 
conhece o país melhor do que eu, e 
de quem observa que a sociedade 
brasileira apresenta condições de 
sociabilidade menos engessadas, 
menos modernas, menos tolhedo-
ras e inibidoras das manifestações 
de desejo do que a sociedade eu-
ropéia. Lembro-me de que, em uma 
das suas palestras, ele mencionou 
que a sociedade brasileira era uma 
sociedade mais “equilibrada” do 
que as européias.
  
A sociedade européia – por conta de 
um regulamento exagerado e de um 
controle repressivo e civilizatório 
exacerbado sobre as condutas so-
ciais – acaba exigindo um recalque 
ou um massacre dos desejos, sob 
pena de severa repressão social. 
Esse recalque é decorrente desta 
obsessão pela ideologia do risco 
zero de fabricar uma sociedade sem 
riscos e dar a garantia última de que 
o risco da morte violenta de Robins 
não existe mais. Esta garantia última 
de que a integração na civilização é 
garantidora de uma solução defi ni-
tiva para a questão da agressividade 
acaba tolhendo de vez a agressivi-
dade, impedindo as manifestações 
agressivas aqui e acolá e fabricando 
um grande retorno do recalcado – o 
que já ensejou grandes catástrofes. 
Já a nossa sociedade, mais tolerante 
em relação a momentos regrados 
de manifestação da libido (nesse 
assunto o professor é um fino 
conhecedor das nossas tradições), 
permite que, de tempos em tempos, 
esse elemento reprimido da vida em 
sociedade afl ore e viva momentos 
de desregramento mais ou menos 
circunscrito e territorializado. O 

que, obviamente, faz da nossa 
sociedade uma panela com menos 
pressão do que as européias. É com 
base nesse lastro de refl exões que 
a discussão sobre a publicidade é 
uma discussão possível. O professor 
já disse várias vezes que “não acha 
estranho que o Brasil tenha esse 
reconhecimento internacional da 
sua produção publicitária”. Aqui 
a publicidade acaba aparecendo 
como uma forma de arte menos 
regida por critérios racionais e 
transcendentes, daquilo que é 
artisticamente legítimo e daquilo 
que é artisticamente de mau gosto. 
A publi cidade é imune a esses 
padrões estéticos que, claro, serão 
sempre conseqüência de uma re-
lação de forças dentro do campo 
socialmente autorizado para defi nir 
o que é a estética legítima de um 
lugar. A publicidade acaba per-
mitindo manifestações mais res-
peitadoras das pulsões e da libido 
dos artistas que as elocubram e 
propõem.
  
Falta, ao campo da comunicação, 
fazer o seu inventário, o seu históri-
co. O campo da comunicação no 
Brasil é um dos mais pujantes do 
planeta. Existem poucos países 
no mundo com uma produção na 
área de comunicação tão relevante 
como a nossa – e a presença do 
professor Maffesoli, nesse campo, 
é absolutamente central em função 
dos números que eu revelei no 
começo da minha fala. 
 
Professor, estamos aqui assumin-
do o compromisso de realizar um 
evento que tem de ter uma visibi-
lidade que seja compatível com 
o ineditismo da sua proposta. Eu 
tenho certeza que o Brasil já conta 

com capital humano sufi ciente para 
que, nesse evento, alcancemos con-
clusões científi cas relevantes. Para 
essa que é a nossa preocupação 
central: a consti tuição de uma 
doutrina. Temos um campo pujante, 
temos o interesse de produzir um 
conhecimento, temos a boa von-
tade dos expoentes internacionais 
para nos ajudar. Acho que a ESPM 
deve e precisa alavancar esse proc-
esso e sair na frente, na vanguarda, 
na produção desse conhecimento 
antes que ou tras instituições o 
façam. Acho que cabe ao campo 
da comunicação a prerrogativa de 
dizer por meio da publicidade o 
que é a sociedade contemporânea. 
Não que isso exclua a participação 
de agentes de outros campos so-
ciais. Mas não há dúvida de que o 
nosso campo tem esse dever social. 
A essa pergunta que o professor 
Gracioso fez hoje aqui, por mais 
que eu tentasse, não sei responder. 
Por que a publicidade é importante? 
O professor Maffesoli, com a sua 
prudência sábia disse: “podemos 
alinhavar algumas hipóteses”. E eu 
não poderia fazer diferente. Há uma 
boa intuição aqui: a publicidade e 
a pós-modernidade são conceitos 
que têm uma zona de tangência 
indiscutível, mas, a verdadeira 
natureza dessa tangência, evidente-
mente, ainda não temos condições 
de responder. Uma coisa é certa: 
responder que a pós-modernidade 
tenha começado em 1935, 40, 50 
ou 55 é menos um momento da 
história e mais uma maneira de re-
fl etir sobre a humanidade. E, nesse 
sentido, o professor Maffesoli citará 
exemplos que datam da Filosofi a 
Clássica até hoje. E que são pós-
modernas pela sua maneira de 
conceber as coisas do mundo.
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