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Resumo -
O presente artigo apresenta resultado parcial de pesquisa realizada junto ao CIP - Centro Interdisciplinar de Pesquisa da Faculdade
Cásper Libero. Trata-se de estudo sobre a teoria da propaganda a partir de filmes que desenvolvem, em sua trama, questões relativas
à comunicação mercadológica. Partindo da crítica da estética da mercadoria de Haug, tomamos como base o episódio de Federíco
Fellini no filme Boccaccio 70, "As tentações do Dr, Antônio", para tratar do fenômeno do consumo simbólico, nos embates entre va-
lores, ideologias, modos de ser e parecer, no contexto sociocultural em que as mercadorias são mediadoras de processos identitários
e de sentimentos de pertença.
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Abstract -
• The present article offers the partial results of a research conducted alongside CIP - Interdisciplinary Centre of Research at

Faculdade Cásper Libero. It is a study on the advertising theory from movies that develop, in their story line, questions related to
the merchandising communication. Starting from the aesthetics of merchandising by Haug, we've taken as a basis the episode
by Federíco Fellini in the film Boccaccio 70, "The Temptation of Dr. Antônio", to deal with the contemporay symbolic con-
suming phenomenon, in the battles between values, ideologies, ways to be and to be perceived, in the social-cultural context
in which the merchandising are mediators of identity processes and belonging sentiments.

Key words: advertising and cinema; aesthetics of merchandising; symbolic consuming; consuming culture.

Resumen -
El presente artículo presenta resultado parcial de investigación realizada junto al CIP - Centro Interdisciplinar de Investigación
de Ia Facultad Cásper Libero. Se trata de estúdio sobre Ia teoria de Ia propaganda a partir de películas que desarrollan, en su
trama, cuestiones relacionadas a Ia comunicación mercadotécnica. Partiendo de Ia crítica de Ia estética de Ia mercancía de Haug,
tomamos como base el episódio de Federíco Fellini en Ia película Bocaccio 70, "Las tentaciones del Dr. Antônio", para tratar
del fenômeno del consumo simbólico contemporâneo, en los embates entre valores, ideologias, modos de ser y parecer, en el
contexto sociocultural en el que Ias mercancías son mediadoras de procesos identitários y de sentimientos de pertenencia.

Palabras clave: publicidad y cine, estética de Ia mercancía, consumo simbólico, cultura del consumo.



Introdução

O ponto de partida deste estudo para
discutir sobre a teoria da propaganda é o
cinema. Como linguagem privilegiada na
representação do imaginário de sua época,
a narrativa cinematográfica incorpora, em
sua trama, as facetas do marketing e da co-
municação mercadológica, os significados
atribuídos às práticas de consumo e às
mercadorias. A experiência humana é o
maior objeto do cinema, e, dentre suas di-
versas manifestações, vez por outra emerge
o consumo como tema ou como cenário na
representação de nossa existência.

Nossa proposta não deve promover
confusão em relação ao uso da narrativa
cinematográfica, como simples exemplo

para temas que correspon-
dem à área da publicidade
e, de forma mais abrangente,
da sociedade de consumo: a
pesquisa pretende traçar um
caminho epistemológico que
faz da linguagem cinema-
tográfica a instauradora da
experiência humana, através
da qual emergem temas que
dialogam com o repertório
transdisciplinar que conver-
ge para a teoria da publici-
dade. Dessa forma, incorpo-

ramos à pesquisa os conceitos-chave de
um estudo que aproximou a filosofia e o
cinema: o livro de Júlio Cabrera, O cinema
pensa; uma introdução à filosofia através
dos filmes, publicado em 2006. Nesta
obra, o autor desenvolve uma tese sobre o
conceito-imagem: para Cabrera, o cinema é
linguagem que visa produzir um "impacto
emocional", que, simultaneamente, trans-
mite informações sobre o mundo, o ho-
mem, os sentidos relacionados às coisas.
A partir do componente emocional (que
não se restringe ao "drama", por exemplo,
mas aos sentimentos de qualquer natureza
estimulados pelo envolvimento com a
trama do filme), as informações passadas

são carregadas de valor "cognitivo, persu-
asivo e argumentativo" (Cabrera, 2006:22).
Poderíamos dizer: o cinema elabora teses
sobre as coisas do mundo e as práticas
socio-culturais, sobre as quais são atribu-
ídos valores passionais. Essa abordagem
é definida pelo autor como "logopática,
lógica e pática ao mesmo tempo" (Cabrera,
2006:22). Segundo Cabrera:

Um filme todo pode ser considerado o
conceito-imagem de uma ou várias noções.
Podemos chamar o filme inteiro um ma-
croconceito-imagem, que será composto
de outros conceitos-imagem menores.
(Cabrera, 2006:24).

A definição de Cabrera sobre o concei-
to-imagem abre uma perspectiva de apro-
ximação entre os estudos de linguagem e
a reflexão epistemológica: para a defini-
ção do macroconceito-imagem e outros
conceitos-imagem que compõem o filme
estudado, um instrumento rigoroso pode
ser baseado em procedimentos derivados
da Análise do Discurso e da Semiótica
- uma vez que as estratégias de linguagem
direcionam, até certo ponto, o sentido
do filme, os efeitos possíveis em relação
ao seu espectador. Como diz Kristeva
(1988:17), "a linguagem é simultaneamen-
te o único modo de ser do pensamento, a
sua realidade e a sua realização". Gomes
(2004:100-1), estabelece três categorias,
três modos de composição da obra cinema-
tográfica, que se relacionam diretamente
aos efeitos provocados nas pessoas: o pri-
meiro modo é a composição estética, ou
os efeitos "sensoriais" programados pelas
escolhas de luz, cor, ritmo de montagem,
som; o segundo, a composição comunica-
cional, ou seja, as formas pelas quais os
elementos da linguagem são organizados
para compor mensagens, narrativas que
transferem idéias e informações; o terceiro,
a composição poética, baseada na maneira
como a construção cinematográfica se or-
ganiza em torno da produção de emoções,
de sentimentos, de estados de espírito no
espectador (medo, riso, compaixão, raiva



etc). Consideramos ser difícil separar esses
níveis, sem entendê-los como um projeto
único de comunicação: concordamos com
Bettetini, quando diz que

(...) cualquier lenguaje nace, se repro-
duce y actúa con una finalidad interactiva
o, más ampliamente, social: está siempre
destinado a actos comunicativos; a Ia
implicación de, al menos, dos sujetos,"
(Bettetini, 1996:108).

É dessa forma, compreendendo a di-
nâmica da linguagem cinematográfica na
produção de experiências que represen-
tam, refletem e refratam o cotidiano das
pessoas, que traçamos as linhas básicas
dessa pesquisa: estudar a ótica através da
qual a publicidade entra nessa narrativa
e é ressemantizada, recortada socio-cul-
turalmente. Esse processo é definido por
Bettetini como um "fenômeno de retextu-
alização" (Bettetini, 1996:43), quando um
texto cultural, produzido com um determi-
nado fim comunicacional, é lançado em
outra dinâmica, em um novo "intercâmbio
comunicativo"; o cinema, voltado inicial-
mente para o entretenimento, para a pro-
dução de sentimentos e sensações, serve
aqui à lógica científica, à elaboração de um
campo teórico no qual fornece subsídios
para contextualizar e problematizar o ob-
jeto principal da pesquisa. Esse processo
dialógico (Bakhtin) no qual pretendemos
estudar a publicidade a partir dos filmes
se desenvolve em função desse caráter
lingüístico que aproxima os dois cam-
pos: a publicidade também proporciona,
assim como o cinema, representações,
visões de mundo, recortes do cotidiano
que lançam nossa experiência humana
no universo das marcas, dos produtos e
instituições com fins comerciais. Berger
afirma que a publicidade é caracterizada
por constituir "uma espécie de sistema
filosófico" (Berger, 1974:164), pois nos
fornece uma interpretação do mundo a
partir de sua ótica. O que muda, a partir
de nossa abordagem, é o enfoque adotado:
Cabrera, ao formular a definição de concei-

to-imagem para fundamentar o estudo da
filosofia através dos filmes, especifica que
a maneira de apreender o objeto determina
a sua função como fonte de elementos
para a construção de seu campo teórico,
uma vez que nos disponhamos a tratar o
filme "como um objeto conceituai, como
um conceito visual e em movimento."
(Cabrera, 2006:45).

A estética da mercadoria

Wolfgang Fritz Haug, em sua obra
Crítica da Estética da Mercadoria, desen-
volve um percurso teórico para compre-
endermos a maneira como as mercadorias
contemporâneas são sustentadas por teias
de significações. Se, nos primórdios das
práticas comerciais, temos os produtos
ainda restritos às negociações baseadas
nas trocas de parte a outra, sem a media-
ção do dinheiro, com o advento deste,
mais especificamente com um sistema
monetário que inicia sua valorização como
equivalente aos excedentes de produção,
o valor de troca se liberta do valor de uso.
(Haug,1988:167). A mercadoria, por sua
vez, desenvolve-se em suas conotações
e seus significados a partir da estética:
inicialmente, com o tratamento dado ao
próprio objeto, ou seja, a higienização, a
coloração artificial, os tratamentos esté-
ticos que visavam valorizar os produtos
a serem comercializados, dando-lhes a
aparência de serem mais saborosos, com
melhor qualidade, etc. Vendidas a granel,
as mercadorias, em um segundo momento,
passam a ser identificadas pela sua proce-
dência: a "marca" do produtor serve de
garantia de bons produtos, fornecem-lhes
a aura da qualidade.

Um outro nível estético da mercadoria
desenvolve-se a partir do momento em que
os produtos ganham embalagem e marca.
O design passa a amplificar as conotações
da mercadoria que, manipulada, tratada
esteticamente, embalada e rotulada, se ofe-

rece em níveis superiores aos do alcance



possível do âmbito restrito de seu valor de
uso. Os valores de troca são mediados pela
aura que é impulsionada pelo revestimen-
to estético. (Haug, 1988:175). A produção
em larga escala, possibilitada pelo desen-
volvimento do sistema capitalista, vai dar
ao aspecto estético das mercadorias uma
atenção estratégica, uma vez que, mesmo
no caso de haver uma certa precariedade
da produção desenvolvida pelas máquinas
- em contraponto ao cuidado do ofício do
artesão - a aparência do que é produzido
ganha relevância para superar essas limi-
tações. Para Haug, os efeitos estéticos que
impulsionam o ato da compra são efême-
ros, uma vez que a utilização do produto
vai traduzi-lo para o universo particular

de cada consumidor, e pas-
sa a ser percebido por seu
desempenho - o que gera
um descompasso entre a ex-
pectativa criada pelo envol-
vimento estético, que lança
o valor de troca no mercado
simbólico, e a "desconstru-
ção" desse fetiche, desse
"feitiço", que se dá pelo uso
dos produtos. Ou, como diz
Haug: "a aparição da merca-
doria promete mais, muito
mais do que pode cumprir."
[1988:182).

Haug trata da propaganda como um
fator que amplia ainda mais essa rede
de significações em torno do consumo
das mercadorias. É a partir dela que os

produtos são ofertados, não somente por
seus atributos tangíveis (por mais que
fossem derivados de uma visão oblite-
rada pela intervenção estética), mas por
atributos intangíveis que sugerem que as
buscas humanas possam ser identificadas
a partir dos produtos: "na medida em que
a aparência, através da qual a mercadoria
se apresenta, interpreta os seres huma-
nos, ela os prove com uma linguagem de
interpretação de si mesma e do mundo".
(Haug, 1988:184). As marcas passam a ser

elementos sintetizados de visões de mun-
do, de concepções completas e complexas
de estilos de vida, de práticas sociais, de
formas de identificação e de intersubjeti-
vidade mediadas pelas mercadorias que
as representam.

A partir deste ponto, desenvolveremos
a análise da obra de Fellini à luz da teoria
sobre a estética da mercadoria e as impli-
cações em torno de seu consumo.

"As tentações do Dr.
Antônio" e a estética
da mercadoria

Ficha técnica:
Título original: BOCCACCIO 70 / Mí-

dia: DVD / Região: 4 / Ano de produção:
1962 / País de Produção: Itália / Gênero:
CLÁSSICO / Duração: 200 minutos / Volu-
mes: l / Sistema: NTSC / Formato de Tela:
WIDESCREEN / Sistema de Cor: Colorido
/ Idioma Original: ITALIANO - DOLBY
DIGITAL 2.0 / Legenda: PORTUGUÊS

Na obra referida, uma releitura do
Decameron de Boccaccio (obra escrita
entre 1348 e 1353, que retrata a Europa
no fim da Idade Média, atingida pelo fla-
gelo da Peste Negra - nome dado à peste
bubônica que vitimou cerca de 25 milhões
de europeus, um terço da população da
época), realizada por 4 cineastas italianos
(Federico Fellini, Vitorio de Sica, Luchino
Visconti e Mario Monicelli), cabe a Fellini
tratar de um "mal" de sua época, na visão
do comendador, o Dr. Antônio Mazzuolo:
a presença crescente da propaganda no
cenário urbano, como estética que reveste
a mercadoria e a lança em narrativas para
seduzir, envolver, estimular o consumi-
dor - personificada na imagem de uma
mulher sensual, a atriz Anita Ekberg (de
"A Doce Vida"). A tomada inicial é um
close do Dr. Antônio (o ator Peppino De
Filippo) de costas, limpando seus óculos,
para em seguida virar para a câmera e
encarar o espectador de maneira séria,



inquisitorial. Ao fundo, um vermelho
vibrante; sobreposto à imagem, o letreiro
com o título do episódio se incendeia, e
cobre a imagem do comendador. A tensão
entre o conservadorismo e a emergência
dos desejos é metaforizada pela primeira
cena, ganhando maior simbolismo com o
desenrolar do filme,

Nos primeiros planos do episódio
felliniano, "As tentações do Dr. Antônio",
temos a cidade de Roma e seus prazeres, um
set de filmagem, apresentados pela voz de
uma menina. É ela quem faz a apresentação
do personagem central da trama, como "um
senhor que pega no seu pé": Dr. Antônio,
um moralista italiano militante, vestido
sempre de terno escuro, defensor ferrenho
da "moral e dos bons costumes", é visto em
ações como a interpelação a casais jovens
que namoram em um parque à noite, dentro
do carro; o ato de esbofetear uma mulher
que usa um decote insinuante; ou a invasão
do palco de um teatro de revista, para tentar
impedir que se vejam as jovens bailarinas
em trajes sensuais. De maneira eloqüente,
o comendador defende seus pontos de
vista sem concessões, e é celebrado pelo
seu círculo de amizades, que compartilha
dos mesmos valores. Também é visto como
ativo participante de uma comunidade
religiosa, coletando donativos. Uma toma-
da em plongée encerra a seqüência com a
imagem do interior da igreja, tendo ao lado,
em primeiro plano, a escultura de pedra de
um papa, representando a dominância e o
peso opressor dos princípios religiosos para
as pessoas ali presentes.

Suas convicções e valores são confron-
tados a partir da entrada em cena de um
elemento inusitado; quando participava
de uma patética cerimônia de entrega de
condecorações para escoteiros que tiveram
como ação meritória, por exemplo, "cap-
turar um texugo furioso", o Dr. Antônio
Mazzuolo é interrompido pela chegada
bombástica de um cartaz publicitário, que é
montado, de forma ruidosa, acompanhado
da curiosidade dos passantes, inclusive um

grupo de turistas americanos negros, que
celebram a presença inusitada tocando
músicas com pulsação latina, alegres e
repletas de percussão. Um outdoor gigante,
que, peça a peça, vai sendo composto no
cenário de um terreno gramado, outrora
contando somente com a presença humana:
as partes alçadas por um guindaste vão se
sucedendo e compondo a imagem de uma
mulher, loira e bela, com um vestido preto
decotado, deitada de lado em um sofá e
segurando um copo de leite. Na parte su-
perior, um letreiro em néon: "Beba mais
leite", e um alto-falante que toca um jingle
cantado por vozes de crianças, com uma
melodia que transmite um tom circense,
irônico, e cuja letra é a seguinte:

"Bebam mais leite / Que o leite faz bem
/ O leite convém / Para todas as idades /
Bebam mais leite (repete refrão)

Bebam mais leite / produto italiano / re-
médio soberano / para todas as idades (...)"

O jingle, insistentemente repetido
durante todo o filme, na maioria das vezes
sem a letra, semantiza as cenas em que
o Dr. Antônio sustenta seus pontos de
vista, julgando-os a partir de um tom de
deboche, de escárnio, de ridicularização.
Ele interpela o responsável pela equipe
que monta o cartaz, alegando que o espa-
ço público não poderia ser invadido por
algo tão obsceno, erótico, escandaloso
- recebendo de volta a sugestão: "Se con-
sidera um horror, vá embora". O sentido de
"democracia", defendido em relação aos
produtos midiáticos, aqui se manifesta ale-
goricamente: cabe ao espectador "mudar
de canal", optar por outra coisa, se o que
se vê não lhe agrada, se há o conflito com
seus valores. O moralista sente-se confron-
tado pelo outdoor, como representante do
contraponto de seus ideais: a propaganda
representa a visão hedonista, o prazer, in-
clusive através da sugestão sexual, como
elemento catalisador do consumo, como
provocação que ameaça a moral defendida
pelo comendador. E o que leva a essa rela-
ção entre uma mercadoria e sua projeção
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no mercado simbólico dos valores, das
ideologias, dos estilos de vida? Seu reves-
timento a partir da estética da mercadoria,
O leite, produto vendido genericamente, é
anunciado por uma celebridade do cinema
(AnitaEkberg representa a si mesma), que,
a partir do decote de seu vestido, permite
estabelecer uma conexão entre a figura
sensual feminina e o produto: seus gran-
des seios parcialmente mostrados, e o copo
de leite sendo oferecido diante deles, liga
o produto à imagem materna, porém, uma
imagem materna que sugere o desejo, a
sexualidade incestuosa, o corpo feminino
como objeto e como provocação. Como diz
Haug (1988:184), "a aparência que seduz é
como um espelho no qual o desejo se olha

e se reconhece como objeti-
vo". A estética da sedução
humana, incorporada às
mercadorias, oferece-se aos
homens como objeto desen-
cadeador de pulsões sexuais
sublimadas, de estímulos
sensoriais, de envolvimento
emocional. O Dr. Antônio
passa a não perceber o pro-
duto, mas a forma que o re-
veste: a mulher representada
começa a atormentá-lo, a se
comunicar com ele, a inte-
ragir diante de sua fúria, de

suas ações visando censurar a propaganda.
Após ter conseguido que o cartaz fosse
coberto, diante do espelho, fazendo barba,
ele vê um copo de leite sendo sustentado
por uma mão feminina coberta por uma
luva negra. Olha para trás, e nada vê. A
efemeridade da aparência da mercadoria
sugere e escapa, representando a fugacida-
de dos estímulos derivados das imagens
publicitárias, quando confrontados com o
uso do produto, com a experiência de uso
de suas características funcionais.

O que vemos nas cenas seguintes é um
embate entre dois modos de ver o mundo,
duas morais inconciliáveis. Anita Ekberg
desce do cartaz, gigantesca, para assombro

estética da mercadoria a pai

e desespero do Dr. Antônio, diminuto em
comparação com a atriz. As caracterizações
dos personagens, nesse confronto entre a
musa - a "tentação", e o comendador, repre-
sentam a difusão e o alcance contemporâ-
neos de um sistema que prega a libertação
dos desejos a partir do consumo, como diz
Bauman (2001:89), em contraponto com
uma moral rígida, que condena esse movi-
mento em direção a um espírito hedonista
mediado pelas mercadorias, disseminado
pela sociedade capitalista de maneira am-
pla. Algumas frases dos personagens são
emblemáticas: "Não lamenta ser tão peque-
no?", pergunta Anita ao Dr. Antônio. "Não
calcula o quanto posso ser grande (.,.). Posso
abraçar 100.000 homens", diz a atriz sobre
si mesma, ou melhor, sobre a alegoria que
representa. Enquanto o Dr. Antônio insiste
em identificá-la como o "demônio", ela o
seduz de maneira implacável, desestrutu-
rando a postura moralista, fazendo-o ceder
às pulsões sexuais. "Como uma nuvem pode
incomodar?", diz a atriz, metaforizando
o efeito da estética, da aparência que nos
direciona das mercadorias para promessas
muito além de suas características funcio-
nais. Promessas que nunca se realizam por
completo, que nos levam de um produto a
outro, de uma frustração a outra - a publi-
cidade, como a "nuvem" que se apresenta
como entretenimento, como brincadeira,
nos propõe o jogo de identificar nos produ-
tos o espelho de nossos desejos, que reflete
e refrata o que somos e o que pretendemos
ser / parecer. A fugacidade dos efeitos da
estética da mercadoria é conotada quando o
Dr. Antônio, arrebatado pela beleza da atriz
e garota-propaganda do leite, propõe a Anita
que fique com ele para sempre - ela reage
prontamente, respondendo que para sempre
é "muito chato"; que, se ele quisesse, a teria,
talvez, somente "por uma semana".

Anita Ekberg oscila entre a gigante que
ameaça e a mulher sedutora que, de forma
suave, se aproxima do Dr. Antônio, dimi-
nuindo de tamanho para se postar à altura
de seu "alvo" - eis uma rica metáfora da



maneira como a comunicação mercadoló-
gica procura se ajustar ao interlocutor para
dizer ao seu universo de referências, afim de
atender às suas "necessidades" e "desejos".
Em determinado momento, ela ameaça se
despir, mas quem se despe realmente é o
comendador, na tentativa de censurá-la, de
impedir a visão da nudez feminina pelos
espectadores do filme: voltando-se dire-
tamente para a câmera, Dr. Antônio tenta
cobrir a lente com suas próprias roupas, e
pede desesperadamente para que "saiam
do cinema". Sua oscilação entre a atração e
a repulsa representa um movimento duplo
que desestrutura o discurso conservador
que, uma vez colocado em contradição,
despido de sua coerência interna, é se-
mantizado negativamente. Apelando à
sua religiosidade, clama a São Jorge, ganha
uma armadura subitamente e, de lança em
punho, atira-a em direção ao seu "dragão da
maldade", a atriz gigante que o desafia em
suas convicções. A lança acerta unicamente
o cartaz, a imagem estática da mulher segu-
rando o copo de leite, o ponto de partida
para os delírios do Dr. Antônio: a aparência
da mercadoria, nesse momento, reforça seu
caráter onírico, seu poder de transcender a
concretude do objeto, e o caráter efêmero de
seu imaginário. O delírio do comendador
faz com que surja uma bizarra procissão,
uma espécie de cortejo fúnebre em torno de
um caixão gigante, para "sepultar" o cartaz
e o que ele representa. Os participantes, a
esposa e os amigos conservadores do Dr.
Antônio, louvam "Mazzuolo, o libertador".
Este, então dominado por seu desejo, parte
para defender o que antes abominava: "Não
a levem. É minha, é minha". Incorporada
a seu imaginário, a estética da mercadoria
aprisiona Antônio Mazzuolo aos seus im-
pulsos, outrora acobertados pelo seu discur-
so moralista. Ao amanhecer, a sirene de uma
ambulância rompe o silêncio. Vemos, então,
o Dr. Antônio dependurado sobre o cartaz,
somente de roupas íntimas. Ele é retirado de
lá, colocado em uma camisa-de-força para
dentro de uma ambulância, supostamente

encaminhado a um hospital psiquiátrico. Na
última cena, há um dose da criança que, no
início do filme, apresentara o comendador
- ela está sobre a ambulância, mostrando a
língua para o espectador. A apoteose final
aponta para a vitória dessa "nova moral":
o sentido da promessa de libertação dos
desejos pela ótica do consumo torna-se
hegemônico, representando a superação de
paradigmas seculares.

Considerações finais

A alegoria felliniana permite perceber,
por meio da história do Dr. Antônio Ma-
zzuolo - com seus dilemas e contradições,
em seu caráter tragicômico -, o alcance das
reflexões de Haug para compreender os
processos relativos ao mercado simbólico,
no qual atuam as marcas, suas óticas e
éticas, sua dimensão imaginária. Vemos
representada a emergência do consumo
contemporâneo, propagador do espírito
hedônico que confronta o moralismo reli-
gioso, impondo-se como valor libertador
de tradições que obstruam seu lugar de atu-
ação - o imaginário sustentado pelo desejo,
pelas pulsões, pelo individualismo como
comportamento correspondente a um sis-
tema em que as estratégias mercadológicas
interpelam os potenciais consumidores
por meio de promessas de transcendência
da realidade objetiva, promessas que são
identificadas com as mercadorias anun-
ciadas. Temos, nessa vitória da sociedade
de consumo, a consagração de um sentido
idenütário que é baseado na forma como
nos consumimos culturalmente, mediados
pelas mercadorias, ícones de uma era em
que os modos de viver se sustentam nas
visibilidades de si promovidas pelos seres
humanos. A efemeridade associada aos
desejos realizáveis pelas mercadorias é

uma das mais significativas simbologias
de nosso tempo, em que a existência me-
diada pelos óculos sociais da publicidade

sustenta o sentido da existência simbólica
fluída, das identidades fragmentárias e



maneira como a comunicação mercadoló-
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transitórias, do consumidor como ges-
tor de suas carências e sonhos, tornado
"cidadão" por identificar idéias e signi-
ficados de consciência e racionalidade
em seus atos de consumo. Ao passo que
a existência cotidiana, em suas carências
e precariedades; o uso dos produtos e as
tensões entre promessas e impossibilida-
des de sua realização plena, apontam para
o descompasso entre simbólico e material.

o desejo e a falta, a busca incessante que
nunca se concretiza, que nos leva de um
apelo a outro, de um impulso a outro, de
um produto a outro.

Pela linguagem da estética que se sobre-
põe aos produtos, ao mesmo tempo em que
se torna parte indissociável destes, observa-
mos a nós mesmos, como uma releitura do
Mito de Narciso que nos reflete e retrata em
ofertas da sociedade de consumo.
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Fonte: Communicare Revista de Pesquisa, vol 8, n. 1, p. 89-96, 1 semestre. 2008.




