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nos contos do carrascoza, aprendi a ser 
mais generoso com as palavras. 

depois, tendo a sorte de conviver com o 
carrascoza, entendi que a generosidade das 
palavras é um pretexto para uma vida mais 

generosa ao lado das pessoas.  
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Todo, simplemente, había sido o era así, 
de tal manera, aunque acaso fuera de otra, 

aunque cada persona imaginable
pudiera dar una versión distinta.

- Juan carlos onetti -

Oh, we don’t look for trouble
But if it comes we don’t run

Lookin’ out for trouble
Is what we call fun 

- Jarvis cocker - 

O mundo vem até nós de qualquer maneira. 
Não podemos escapar.

Nos habituamos à guerra e à paz. 
- João anzanello carrascoza -
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RESUMO

 esta dissertação investiga a herança criativa e as estratégias discursivas dos vídeos que 
relatam, no ciberespaço, experiências de guerrilha publicitária. entendida como linguagem 
híbrida (Santaella, 2011), que cruza códigos operados por mídias diversas, a guerrilha 
é um gênero do discurso publicitário que passou a incorporar novas possibilidades poéticas, 
sintáticas e semânticas, com a emergência de sua enunciação em vídeo, a partir da década de 
2000. a pesquisa estuda o videorrelato, nome que os vídeos recebem no trabalho, a partir de 
fontes bibliográficas, documentais e empíricas. Considera um corpus de 20 videorrelatos e 10 
entrevistas realizadas com alguns de seus profissionais de criação. Tem como objetivo principal 
conhecer suas lógicas de produção, relacionando modos de criar (poéticas) que forneceram 
antecedentes estéticos para a guerrilha publicitária com as estratégias de enunciação que a 
atualizam em vídeo. aplica ao vídeo o conceito de “cena de enunciação”, de Maingueneau 
(2012), admitindo-o como moldura que circunscreve enunciados produtores de sentido, e à 
guerrilha a noção situacionista de “situação” (Knabb, 2006), em sua íntima relação com a 
vocação lúdica do homem estudada por huizinga (2012), para sugerir o videorrelato como um 
discurso no qual o jogo da guerrilha instaura uma cena de consumo (CARRASCOZA, 2012). 
toma dos estudos de Williams (2011a) a relação entre formas emergentes e dominantes de 
cultura, e demonstra como a consistência da poética da guerrilha, importada dos modos de 
criar e desafiar das vanguardas históricas e da contracultura, desliza, nos videorrelatos, a 
preocupação com a fidelidade do enunciado para a impressão de verdade na enunciação 
(eco, 1984). Finalmente, a pesquisa lança mão de um referencial teórico-metodológico que 
combina o percurso gerativo de sentido, da Semiótica discursiva (FioRin, 2001, 2008, 2013), 
e princípios e procedimentos da análise de discurso de linha francesa (Maingueneau, 
2006, 2012, 2013), para observar e trazer à luz estratégias de construção de sentido em casos 
selecionados de videorrelatos de guerrilha publicitária.

palavras-chave: guerrilha publicitária, videorrelato, poética do consumo, discurso.
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ABSTRACT

 this dissertation investigates the creative heritage and the discursive strategies of the 
videos that report guerrilla advertising actions in the cyberspace. the guerrilla is a genre of the 
advertising discourse that has incorporated new poetic, syntactic and semantic possibilities, 
with the emergence of its enunciation on video, since the 2000’s, and is understood as a hybrid 
language (Santaella, 2011), crossing codes operated by different medias. the research 
approaches the video reports – expression through which they are referred to in this text – from 
bibliographical, documentary and empirical sources. it considers a corpus of 20 video reports 
and 10 interviews with some of its creative professionals. The main objective of this dissertation 
is to recognize the logic of production of the video reports, putting the creative procedures 
(poetics) that provide the aesthetic backgrounds to the advertising guerrilla, in relation to 
the enunciation strategies that update, on video, the original guerrilla experience. the study 
applies to the video the concept of “enunciation scene” by Maingueneau (2012), assuming it 
as a frame that circumscribes meaningful statements. it also applies to the advertising guerrilla 
the situationist notion of “situation”, in its close relationship with men’s playful vocation 
studied by huizinga (2012), in order to introduce the video report as a discourse in which a 
playful interaction establishes a “consumer scene” (CARRASCOZA, 2012). The dissertation 
takes from Williams (2011a) the relationship between emergent and dominant cultural forms, 
and demonstrates how the consistency of the guerrilla poetics (imported from the creative 
processes and ways of challenging of the avant-garde and the counterculture), when related 
on video, slides the concern with the loyalty of the statement to the impression of truth in the 
enunciation (eco, 1984). Finally, the research makes use of a methodology that combines 
the “generative course of meaning” of greimas semiotics (FioRin, 2001, 2008, 2013), and 
principles and procedures of the French discourse analysis, in order to observe and bring to 
light the meaning strategies in selected cases of guerrilla advertising video reports.

Keywords: guerrilla advertising, video reports, poetics of consumerism, discourse.
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INTROdUÇÃO

 Quando, em 1964, Mcluhan sugeriu que as mensagens estavam profundamente marca-
das pelas características dos meios nos quais circulavam, mais do que decretar que o meio era 
a mensagem (Mcluhan, 1971, p.22), e romper com o cânon funcionalista1 reinante nos estu-
dos em comunicação, enfatizava a importância do enraizamento das mídias na própria consti-
tuição da linguagem. os meios, diria Mcluhan, são capazes de organizar e participar da própria 
codificação do nosso mundo simbólico. 

 A dimensão do meio discutida pelo filósofo canadense é fundamental para reconhecer-
mos que o desenvolvimento técnico das mídias repercute diretamente sobre as linguagens às 
quais servem e em nome das quais viabilizam o processo comunicativo. Muitos dos fenômenos 
de comunicação que despertam o interesse da pesquisa acadêmica relacionam-se justamente 
com novidades na materialidade dos meios. Porque mudanças associadas a elas ajudam a expli-
car transformações no próprio tecido social. 

 nesta pesquisa, aquilo que chamamos de videorrelato de guerrilha publicitária2 – 
vídeos que relatam experiências de guerrilha instituídas por marcas, compartilhadas em pla-
taformas de streaming e redes sociais digitais, e que constituem nosso objeto de investigação 
– responde justamente a uma migração gradual do discurso publicitário para o ciberespaço. 

 Se, como entende Santaella (2013), assistimos a uma irreversível digitalização da co-
municação, decorrente justamente da virtualização da cultura em meios para os quais conver-
giram todas as mídias historicamente relacionadas com a comunicação humana, podemos – e 
devemos – admitir, como pressuporia a teoria de Mcluhan, uma mudança de linguagem. con-
sumidores adquirem novas habilidades ao lidar com novos meios, e buscam novas possibilida-
des de articulação dos códigos com os quais já estão familiarizados para que estes mantenham 

1. a perspectiva funcionalista, muito relacionada à escola de chicago, nos estados unidos, idealizava um emissor soberano, que sub-
metia os meios, e consequentemente o receptor, a funções calculadas e supostamente determinadas na produção da mensagem. na 
perspectiva de Mcluhan, diferentemente, os meios atuariam diretamente sobre o emissor e, dessa forma, sobre a própria mensagem.

2.  optamos por não adotar o termo videocase, por identificar nele, em geral, uma preocupação com a demonstração de resultados, 
usualmente quantitativos, com vistas à inscrição em prêmios celebrados no campo publicitário. o videorrelato, acreditamos, é, nesse 
sentido, uma peça cuja preocupação central é a trama narrativa. 
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sua efetividade comunicativa nesse novo ambiente.

 Frente à realidade de uma comunicação em rede cada vez mais abrangente e de uma 
expansão da nossa compreensão da linguagem, antes atrelada às “quatro formas principais de 
comunicação humana: o documento escrito [...]; o audiovisual [...], as telecomunicações [...] e a 
informática” (Santaella, 2013, p. 92), o discurso publicitário tem experimentado formatos 
e serviços compatíveis com os sistemas de comunicação para os quais todas elas convergiram 
ao longo das duas últimas décadas. os consumidores interconectados pela world wide web ope-
ram uma linguagem fruto de uma “supermídia”, polivalente, que detém características de todas 
as mídias com as quais os homens conviveram até então: “essa negociação entre o humano e 
o maquínico se processa por meio de uma nova linguagem, um sistema interativo configurado 
através de uma sintaxe a-linear interativa tecida de nós e conexões que é chamada de hipertexto 
e hipermídia” (Santaella, 2013, p. 92).

 a nova linguagem da hipermídia tem exigido esforços e investimentos cada vez maiores 
por parte dos serviços de comunicação para adaptar seus modos tradicionais de criar e circular 
mensagens. No mercado publicitário, essa adequação tem rendido soluções criativas, suficien-
temente complexas para dar conta das hipersensibilidades estimuladas pela experiência estética 
multimídia de aparelhos como computadores, smartphones e tablets. 

 pesquisa divulgada pela internet advertising bureau (iab)3, com dados que cobrem 
os anos de 2012 e 2013, mostra que os investimentos em publicidade em internet, nos esta-
dos unidos, superaram, por primeira vez, o montante dedicado à televisão aberta. Segundo o 
levantamento, a publicidade em internet concentrou uS$42, 9 bi frente aos uS$40,1 bi da tV 
aberta. também de acordo com os dados acompanhados pela iab, anúncios em vídeo digital 
apresentaram crescimento de 110%, de 2012 para 2013, no mercado norte-americano. no bra-
sil, o acesso à internet somou mais de 100 milhões de brasileiros em 20134. 

 o relatório também indica que 86% da população online consomem vídeos enquanto 
estão conectados, totalizando uma média de 156,2 vídeos por viewer/mês. uma curiosidade em 
relação ao tempo médio de cada vídeo consumido online, 4,2 min, fornece pistas sobre uma 
importante característica dos videorrelatos: mais longos que o filme publicitário convencional, 
nunca ultrapassam a duração média do consumo online. em 2013, a publicidade online brasi-
leira superou, pela primeira vez, os investimentos em mídia impressa, estabelecendo-se como o 

3. disponível em <http://www.magicwebdesign.com.br/blog/marketing-digital/investimento-publicitario-internet-ultrapassa-tv-aber-
ta-nos-eua/>. acesso em abr/2014.

4. Disponível em <http://iabbrasil.net/portal/numeros-de-investimento-em-midia-online/>. Acesso em jun/14.
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segundo meio na preferência dos anunciantes, atrás somente da televisão5.

 também o aberdeen group, consultoria de pesquisa norte-americana para boas práticas 
entre grandes empresas, em seu relatório “Analyzing the ROI of video marketing”, de janei-
ro de 2014, sublinha a crescente adoção do vídeo, para fins variados, entre as ferramentas do 
mix de comunicação. de acordo com o documento, “talvez mais do que qualquer outro meio 
do arsenal do marketing moderno, o vídeo seja inerentemente um meio de contar histórias”6. 
o barateamento das barreiras de custo ao acesso à produção de vídeo de alta tecnologia e sua 
aplicação em diversas plataformas seriam, segundo o informe, algumas das causas para o seu 
rápido desenvolvimento entre as estratégias de comunicação de companhias com atuação em 
segmentos diversos. 

 os videorrelatos incluem-se nessa tendência, oferecendo ao discurso publicitário a 
oportunidade de atualizar a guerrilha publicitária, gênero discursivo do qual se tem utilizado, 
sobretudo a partir da década de 1990, quando o mercado publicitário passou a buscar formatos 
e meios alternativos, capazes de contornar a saturação dos canais convencionais (hiMpe, p.8-
9). em vídeo digital, circulado no ciberespaço, o relato renovou as possibilidades estéticas da 
interação direta da guerrilha, renunciando a algumas de suas características originais, mas, ao 
mesmo tempo, compatibilizando-a com o ambiente da hipermídia, dialogando com os consu-
midores em rede e dando lugar a uma nova cena de enunciação do consumo. nos últimos anos, 
o formato tem contribuído com novos modos de criação e com lógicas específicas de ativação 
de sensibilidades na relação com o consumidor.

 Foi com o objetivo de estudar o videorrelato da guerrilha publicitária a partir das he-
ranças poéticas e das estratégias discursivas que o constituem enquanto cena de enunciação 
do consumo, que reunimos as referências teóricas e históricas, bem como os exemplos e os 
depoimentos das páginas a seguir. Quisemos, rastreando suas raízes, especialmente aquelas im-
plicadas na constituição da comunicação-guerrilha no espaço urbano, encontrar modos de criar, 
fazer e desafiar que revelassem a filiação da publicidade de guerrilha a certa tradição criativa. 
conhecidos seus antecedentes poéticos, imaginávamos poder discutir de modo consistente – e 
mais consciente – os sentidos e a magia que fazem da guerrilha uma linguagem fértil para a 
publicidade do nosso tempo. 

 entendemos, ao iniciar a pesquisa, que a genealogia de uma poética da guerrilha, em 
relação com sua aplicação publicitária e sua enunciação em vídeo, apenas seria possível me-
diante uma contextualização maior do objeto: o videorrelato, sob uma perspectiva ampla, é um 

5. Disponível em <http://iabbrasil.net/portal/numeros-de-investimento-em-midia-online/>. Acesso em jun/14.

6. disponível em <http://www.aberdeen.com/research/8790/ai-video-content-marketing/content.aspx>. acesso em nov/14.
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discurso-enunciado repleto de marcas e traços de sujeitos, tempos e lugares que o antecedem. A 
actorialização, a temporalização e a espacialização do videorrelato, portanto, abriram frentes 
à investigação, incluindo, entre nossos objetivos secundários, a busca pela relação entre a guer-
rilha publicitária e a poética do jogo, decisiva para a compreensão da crítica situacionista e sua 
posterior recuperação pela engrenagem do consumo. com esses passos, reunimos referencial 
rico para, finalmente, investigar a construção de sentido em exemplos de videorrelatos de guer-
rilha publicitária.

 Para cumprir com os objetivos desta investigação, os três capítulos que compõem o 
trabalho tiveram de tecer, ao menos na ótica do autor, relações capazes de responder ao pro-
blema original do projeto de pesquisa: “De que modo e a partir de que heranças e experiên-
cias estéticas os vídeos que relatam ações de guerrilha publicitária no ciberespaço entregam 
ao discurso publicitário novas possibilidades de enunciação do consumo?” ao longo do tra-
balho, pontuamos modos de criar (poéticas) e estratégias de enunciação, buscando entender 
de que maneira, no videorrelato, a combinação entre eles viabiliza novas formas de comuni-
cação entre marcas e consumidores. 

 o corpus da pesquisa compreendeu 20 videorrelatos, criados dentro e fora do brasil, 
para marcas e produtos de diferentes setores e atividades produtivas. Foram consideradas 
ações de coletivos ativistas (improv everywhere) e de marcas de cosméticos (natura, avon), 
refrigerantes (coca-cola, Sprite), tecnologia (ibM), higiene pessoal (Kleenex), saúde (Santa 
casa de Misericórdia), organização não governamental (oroVerde), serviços/entretenimento 
(lastminute.com), têxtil/esportiva (penalty), automóveis (Renault), games (Mattel) e 
companhia aérea (iceland air, tam). a lista completa com os videorrelatos observados e os 
links correspondentes encontra-se nas referências do trabalho.

 Algumas particularidades, acreditamos, justificam o tempo que o leitor dedicará ao tex-
to. Videorrelato: outra cena de enunciação para a guerrilha publicitária espera emprestar uma 
abordagem pouco explorada à bibliografia que estuda formatos que se distanciam dos gêneros 
dominantes do discurso publicitário.

 conrad levinson (1984) consagrou-se como literatura de referência em relação ao marke-
ting de guerrilha, com a publicação pioneira de Guerrilla Marketing e com diversos títulos de-
rivados, destacando-se Guerrilla social media marketing (2010) e Guerrilla Marketing for non
-profits (2010). nesses trabalhos, o autor entende a forma guerrilha como tática e estratégia para 
negócios, estudando-a sob o prisma das premissas da administração de marketing. o trabalho de 
Levinson insere-se, assim, na tradição bibliográfica inaugurada pela adoção de A arte da guerra, 
tratado militar do século iV a.c., de Sun tzu, na literatura de administração de empresas.
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 nosso estudo, diferentemente, aborda a guerrilha enquanto linguagem híbrida 
(Santaella, 2011, p.132), multimídia, e, portanto, lança mão de teorias e metodologias 
ocupadas da repercussão das características imanentes da linguagem no processo de comunicação. 
optamos por estudar a publicidade de guerrilha e seu relato em vídeo sob a perspectiva das 
noções de cena de enunciação (Maingueneau, 2012), empregando instrumentos da análise 
de discurso de linha francesa e da Semiótica discursiva. os procedimentos metodológicos 
estiveram permanentemente amparados por contextualizações históricas e pela teoria social 
aplicada à comunicação e às práticas da arte e de consumo. 

 Nossa pesquisa está mais próxima do que fizeram, por exemplo, Himpe (2007), em 
Advertising is dead. Long live advertising!, e dorrian e gavin (2006), na série Publicidad de 
Guerrilla I e II, ricos em exemplos, mas insuficientes no que diz respeito à proposição de ferra-
mentas para a leitura crítica da guerrilha como atividade discursiva (FioRin, 2001, p.31). 

 himpe (2007) tem o mérito de reunir um arcabouço teórico-prático para reconhecer 
e explicar o lugar daquilo que chama de publicidade alternativa – de maneira geral, cabível 
de ser descrita como guerrilha, considerando seus exemplos – na dinâmica da comunicação 
mercadológica transformada pela introdução de novos meios e pela construção de diferentes 
modelos de interação entre marcas e consumidores. no entanto, estes trabalhos são iniciativas 
que partem do mercado tendo como lugar de chegada, principalmente, profissionais que atuam 
ou esperam atuar no mercado. Nossa pesquisa, desejamos, interessará tanto aos pesquisadores e 
profissionais da área de comunicação, como também a seguidores de estudos discursivos, meios 
de comunicação e teoria social. 

 a novidade de Videorrelato: outra cena de enunciação para a guerrilha publicitária 
não está no estudo da guerrilha publicitária, mas em sua abordagem e, principalmente, no trata-
mento dispensado à sua enunciação em vídeo (videorrelato). o fenômeno, inclusive pela curta 
história do formato, não foi considerado em pesquisas anteriores que tenhamos podido rastrear. 

 no primeiro capítulo, “gênese da experiência estética na guerrilha publicitária”, a pes-
quisa revisa um extenso referencial bibliográfico e coloca o leitor em contato com documentos 
produzidos por movimentos e grupos artísticos dos primeiros anos do século XX, com o objetivo 
de revelar heranças estéticas incorporadas pelos modos de criar e desafiar que suportam ações de 
guerrilha pensadas para aproximar, em novas experiências sensíveis, marcas e consumidores.  

 assim como na arte, também na publicidade a noção de guerrilha conserva, em grande 
medida, os sentidos originais do uso militar da palavra: investidas pontuais do mais fraco contra 
o mais forte. entretanto, enquanto, por exemplo, o pugilismo futurista levantou-se contra a arte 
passadista, ou, na década de 1960, no brasil, a chamada arte de guerrilha combatia a ditadura 
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(FREITAS, 2013); no contexto do florescimento da guerrilha publicitária, uma pergunta inevi-
tavelmente se coloca diante do estranhamento que a tentativa de localizar um inimigo e confi-
gurar um duelo, na lógica do consumo, poderia suscitar. contra quem se dirigiria a publicidade 
de guerrilha? 

 No exame de qualificação desta dissertação, em agosto de 2014, o prof. Carrascoza 
propôs uma abordagem, merecedora de uma análise aprofundada num estudo concentrado nos 
contextos de recepção, que sugeria as ações de guerrilha publicitárias como espécie de cam-
panhas de alistamento, após e a partir das quais, consumidores, ao replicá-las no boca a boca, 
atuariam como soldados da marca. ao ocupar as ruas com um novo modo de provocação e de-
safio, a publicidade enfrentaria o consumidor com a clara intenção de rendê-lo, e fortalecer-se, 
incorporando combatentes ao batalhão pró-consumo. 

 a preocupação do primeiro capítulo, porém, habita menos o território dos modos como 
o consumidor adere à experiência da guerrilha, e mais o conhecimento das estratégias que, em 
sua criação, recuperam poéticas capazes de tornar esse subgênero do discurso publicitário uma 
linguagem envolvente e atrativa ao consumidor. aqui, por meio de inúmeros exemplos e com-
parações, a guerrilha publicitária se distancia da origem militar da técnica para “banhar-se” na 
leitura que dela fizeram artistas e ativistas criativos, ao longo do século XX. 

 no capítulo seguinte, “do ativismo à ativação”, a proposta de relação entre criação 
publicitária e ativismo criativo é consolidada a partir da apresentação da teoria e da ação 
situacionista, nas décadas de 1950 e 1960, na França. em muitas maneiras, continuadora 
da vanguarda modernista interrompida pela Segunda guerra, a internacional Situacionista 
promoverá conceitos e formas de atuação sobre a cidade, que, em diversos pontos, tocam a 
poética da publicidade de guerrilha.

 a criatividade combativa do grupo postulou um modelo de ação direta sobre o imaginá-
rio urbano que muito emprestará à ativação de marcas em sociedades de consumo. Será justa-
mente o eco de ações que, em seu momento, quiseram transformar o mundo, que terminará por 
transformar, com a guerrilha, a própria linguagem publicitária. Maio de 68 redescobriu o slogan 
como verso. coletivos como o pRoVo, em amsterdã, ou os culture jammers do adbuster, no 
canadá, mostraram que cidadãos podem resistir à magia da Modernidade industrial, mas de-
monstraram também que, quando a crítica tem sabor de exercício criativo, é real a tentação da 
dispersão no prazer da criação. 

 por esse motivo, optamos por desenvolver o conceito de “situação de consumo”, corren-
do o risco de fazer colar à noção situacionista de “situação” a persuasão para o consumo intrín-
seca ao discurso publicitário. com ele, procuramos dar conta da dimensão lúdica da guerrilha 
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e das características do jogo que, nela, absorvem o consumidor. Para evitar incorrer num troca-
dilho frágil, tivemos o cuidado de ancorar a pesquisa, e a contextualização do aparecimento e 
dos sentidos da teoria situacionista, na leitura atenta de textos de debord (2002), brown (2011), 
granés (2012), lefebvre (2014), Marcus (2009), plant (2008), Wark (2011) e das publicações 
originais, inclusive da seção inglesa, do grupo. 

 Além de percorrer bibliografia e explorar fontes primárias de movimentos como Inter-
nacional letrista, internacional Situacionista e pRoVo, o capítulo inclui resultados das entre-
vistas em profundidade realizadas com profissionais envolvidos na criação de casos de videor-
relatos mencionados ao longo de todo o trabalho. Foram realizadas 10 entrevistas individuais, a 
partir de um questionário semiestruturado, no caso das conversas presenciais, e estruturado com 
questões abertas, para os profissionais que, fora do Brasil, gentilmente responderam às pergun-
tas por e-mail. conhecendo o processo criativo desses exemplos e a opinião de seus criadores, 
tivemos a oportunidade de detalhar os mecanismos que transpõem a guerrilha para o relato em 
vídeo e interpretá-los de acordo com os estudos discursivos, especialmente naquilo que estes 
últimos têm a contribuir com o entendimento de estratégias de enunciação. as entrevistas com-
pletas podem ser acessadas nos anexos do trabalho.

 num encontro feliz entre teoria e prática, o capítulo endossa, a partir dos depoimen-
tos dos entrevistados, a preocupação de eco (1984) com as transformações das estratégias de 
enunciação decorrentes da prática da linguagem televisiva. com Williams (2003), reconhece 
importantes características que o vídeo desenvolveu no meio televisão e, hoje, inclusive com 
o videorrelato, carrega para as mídias digitais. por último, o capítulo visita a teoria do docu-
mentário de nichols (2013), no intuito de reconhecer se e como estratégias enunciativas que 
corroboram a “impressão de verdade” no documentário são reeditadas pelo relato em vídeo de 
ações de guerrilha publicitária. 

 o terceiro e último capítulo da dissertação, “Sentido e sentimento nos videorrelatos de 
guerrilha publicitária”, procurou reunir um conjunto de instrumentos teórico-metodológicos para 
a análise, na perspectiva dos estudos discursivos, de casos selecionados de videorrelatos. São 
apresentados conceitos-chave, tanto da análise de discurso praticada por Maingueneau (2006, 
2012, 2013) como da Semiótica discursiva, na interpretação de Fiorin (2001, 2008, 2013). 
desta última, tomamos o “simulacro metodológico” (FioRin, 2013) do percurso gerativo de 
sentido, para, a partir de casos concretos, apontar estratégias discursivas que, diferentemente 
do que acontece na guerrilha original, ajudam a construir o sentido das narrativas e da cena de 
consumo (CARRASCOZA, 2012) nos videorrelatos. 

 durante a apresentação dos conceitos de análise de discurso e da Semiótica discursiva 
que foram empregados no estudo dos casos tratados com maior atenção no capítulo, sempre ti-
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vemos em mente exemplificá-los a partir de exemplos extraídos do nosso corpus. por exemplo, 
mais que definir o conceito de ethos discursivo, procuramos indicar sua pertinência em relação 
a nosso objeto de pesquisa. 

 A definição dos dois videorrelatos submetidos à análise mais densa no estudo de casos 
considerou o número de visualizações, sempre maior que 500.000 views, a diversidade dos seg-
mentos de atuação das marcas que assinam os vídeos, a diversidade da origem da produção (um 
estrangeiro, outro brasileiro) e, finalmente, a variedade das estratégias discursivas das quais se 
valem: para enriquecer a validade da análise, verificamos como os mesmos conceitos teóricos 
podem encontrar aplicações práticas distintas. 

 o caminho da pesquisa teve boas surpresas. esperamos que valha a lente da leitura, 
como valeu a pena da escrita. boa sorte!



21

Not only will these bold creators show us, as if for 
the first time, the world we have always had about us 
but ignored, but they will disclose entirely unheard-of 
happenings and events, found in garbage cans, police 
files, hotel lobbies; seen in store windows and on the 
streets; and sensed in dreams and horrible accidents.

 
‒ Allan Kaprow ‒
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CAPÍTULO I

GÊNESE dA EXPERIÊNCIA ESTÉTICA 
NA GUERRILHA PUBLICITÁRIA: BUZZ E PROVOCAÇÃO

dO FUTURISMO AOS HAPPENINGS

1.1. Em busca do videorrelato da guerrilha publicitária

 uma aproximação aos vídeos que relatam experiências de guerrilha publicitária, no 
ciberespaço, reconhecendo-os como a expressão de um novo gênero do discurso publicitá-
rio, deve necessariamente passar por um olhar curioso sobre sua matéria-prima: a publici-
dade de guerrilha. 

 Entendida como um conjunto de formatos publicitários não convencionais, alterna-
tivos, que englobam desde o détournement de objetos cotidianos a instalações ou perfor-
mances com atores (doRRian, lucaS, 2006; hiMpe, 2007), em meio aos quais marcas 
são enunciadas, a guerrilha será tomada, neste trabalho, como linguagem híbrida (Santa-
ella, 2011, p.132), como circuito de signos – de sistemas diversos: visual, verbal, tátil etc. 
– que instauram, significando, um tempo e um espaço de interação sensível, “ao vivo”, entre 
marca e consumidor. há, no mercado, uma variedade de termos para o que, de um modo 
geral e em linha com himpe (2007) e dorrian & lucas (2006), chamaremos de “guerrilha 
publicitária”: street marketing, ambient, emboscada, word-of-mouth marketing, experiential 
marketing, brand installation, entre outros7.

 estudar sua enunciação em vídeo, dotada da dimensão estética que o meio possibili-
ta, seria um exercício bastante empobrecido sem o conhecimento das raízes que inauguram 
os usos da guerrilha como ato intrusivo de comunicação e intervenção sobre o imaginário 
urbano. a partir dessa consciência, é possível reconhecer que o formato que adquire em 
vídeo preserva – e, principalmente, sublinha – ecos de uma memória recente na história das 
sociedades ocidentais. 

 por essa razão, e também para dar conta das condições que Fiorin (2001) aponta 

7. Ver mais em <http://www.altterrain.com/>, <http://www.staffwarehouse.co.uk/> ou <http://streetattack.com/>. acesso em 
set/14.  ou ainda em <http://www.guerrillacheesemarketing.com/> ou <http://www.creativeguerrillamarketing.com/>, acesso 
em jun/14.
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como necessárias à discursivização de todo e qualquer enunciado, pensamos ser impres-
cindível – e útil – recuperar, ainda que brevemente, o trajeto que transporta a linguagem da 
guerrilha das vanguardas históricas das primeiras décadas do século XX para o contexto 
das indústrias culturais da década de 1980, quando a publicidade sai à procura de meios e 
linguagens alternativos capazes de escapar à saturação dos canais convencionais de comu-
nicação em larga escala (hiMpe, 2007, p.8). 

 diz Fiorin (2001) que é fundamental compreender “os mecanismos de temporali-
zação, espacialização e de actorialização” (p.15) de um enunciado para abordá-lo como 
atualização de um discurso. Tendo em vista que serão justamente esses o tratamento e o 
entendimento que o videorrelato, especialmente na terceira parte do trabalho, terá em nosso 
texto – qual seja, uma manifestação discursiva cujos sentidos são produzidos para facilitar, 
encenar e estimular o consumo –, faremos, neste primeiro capítulo, um levantamento de 
episódios que antecipam os “modos de criar, fazer e desafiar” da guerrilha publicitária. 
como se, nesse percurso, nos propuséssemos a avançar em direção aos estudos e teorias do 
discurso, tomando a liberdade de “abrir ainda mais a lente” para observar a guerrilha como 
um grande enunciado.

 a presença, no discurso publicitário, de diversos elementos performáticos e modos 
de ação importados da vanguarda modernista europeia e da contracultura dos anos 1950 e 
1960, será interpretada a partir da articulação entre as noções de “cultura emergente” e “cul-
tura dominante”, propostas por Williams (1973/2011a, p.57).

 no movimento que, segundo o autor de “base e superestrutura na teoria da cultura 
marxista”, permite à cultura dominante assimilar discursos dissonantes, “alguns desses sig-
nificados e práticas são reinterpretados, diluídos ou colocados em formas que dão suporte 
ou, ao menos, não contradizem os outros elementos dentro da cultura dominante eficaz” 
(WilliaMS, 2011a, p. 54). Se Williams entendia tal assimilação como estratégia da cul-
tura dominante para contornar as possíveis consequências de uma abstração extremada, 
decorrente de uma separação em relação a práticas experimentadas no cotidiano, e tinha em 
mente principalmente as vozes dos diversos grupos contraculturais que haviam emergido 
desde a década de 1950, o que apontaremos, detalhando as matrizes da prática da guerrilha 
enquanto linguagem e forma comunicacional, é a diluição total da crítica naquilo que em-
prestará, décadas à frente, ao discurso publicitário. 

Por “emergente” quero dizer, primeiramente, que novos significados e valores, novas práti-
cas, novos sentidos e experiências estão sendo continuamente criados. Mas, há, então, uma 
tentativa muito anterior de incorporá-los, apenas por eles fazerem parte – embora essa seja 
uma parte não definida – da prática contemporânea efetiva. Com efeito, é significativo em 
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nosso período o quão cedo essa tentativa ocorre, o quão alerta a cultura dominante está hoje 
em relação a tudo o que pode ser visto como emergente.  (WilliaMS, 2011a, p.57).

 Como o autor afirmará em Política do modernismo, muitas das formas gestadas pelos 
movimentos modernistas do começo do século XX serão filtradas pela cultura dominante, 
colocando-se à disposição da lógica mercantil por meio daquilo que o risco e a ruptura que 
assumiram puderam interessar ao mercado (p.7). de acordo com o teórico inglês, tais práticas, 
que à sua época surgiram nas bordas do sistema dominante de valores, foram paulatinamente 
integradas pela cultura corporativa e comercial das sociedades capitalistas ocidentais (p.55). 

 o trânsito entre “formas emergentes” e “formas dominantes”, se tomado sob 
a perspectiva de pound (1934/2006) em relação à criação literária, ganha um degrau 
intermediário que em muito enriquece a análise. o poeta americano, contemporâneo dos 
modernistas, identifica três perfis de escritores responsáveis pela criação e propagação da 
literatura. de um lado, arriscando formas e conteúdos passíveis de vir a pertencer ao cânon, 
estão os inventores, “homens que descobriram um novo processo ou cuja obra nos dá o 
primeiro exemplo conhecido de um processo” (p.42); na outra ponta, estão os diluidores, 
que Santaella (2011), ao citar ABC da Literatura, chama de “imitadores” e descreve como 
“aqueles que não são capazes de criar e por isso só capazes de imitar. eles não imitam os 
inventores, mas os mestres” (p.65). os mestres a que se refere Santaella são, nas palavras de 
pound, “homens que combinaram um certo número de processos e que os usaram tão bem 
ou melhor que os inventores” (p.42). na perspectiva da nossa pesquisa, movimentos como 
Futurismo ou dadá inventaram práticas que serão copiadas pela criação publicitária. como 
veremos, a contracultura e o ativismo das décadas de 1950 e 1960 fornecerão os mestres que 
implantarão criativa, e mais sistematicamente, uma poética que, no começo do século XX, 
era ainda excessivamente experimental e provisória.

 Como ilustraremos, essa apropriação diluidora fica visível quando colocamos lado a 
lado, por exemplo, o modo de criar por trás do teatro futurista aéreo, que depejou manifestos 
a partir de um avião, e o sistema delivery usado pela cadeia australiana Jafflechutes, que, 
como vemos no videorrelato da ação, escolheu entregar seus lanches por meio de paraquedas. 

 A leitura que Williams faz do processo de incorporação dos “significados e valores 
alternativos, as opiniões e atitudes alternativas” (p.55) por parte das práticas simbólicas (e, 
necessariamente, de significação) dominantes, também será confirmada pela análise que 
Morin (1975/2009) levará adiante para tentar explicar os acontecimentos de maio de 68 e 
sua repercussão sobre os rumos da europa ocidental.

 Nas palavras de Morin (2009), duas forças conflitantes, mas complementares, con-
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vivem na dinâmica cultural de qualquer sociedade. do confronto entre elas emerge uma 
nova forma dominante de relações e compartilhamento de significados, que não altera de 
todo as condições preexistentes, mas que considera alguma parte da pressão exercida pelos 
agentes deflagradores do embate. Morin se refere às duas forças como, de um lado análogo 
ao da cultura dominante de Williams, onda larga e, de outro, onda de choque (p.10). por 
onda larga, entendemos o movimento da vida normal (no sentido estatístico, inclusive) que 
garante uma organização geral e dominante na cultura. por choque, devemos ter em mente 
a imagem de uma força que se desenha nas bordas, que pressiona de fora, perturbadora do 
estado de repouso da onda larga. 

 na história da cultura ocidental, diz Morin, ciclicamente uma onda de choque surge 
fruto de algum desregulamento da onda larga, atuando justamente sobre o quadro de forças 
que dá à última o status de dominante. ainda segundo Morin, historicamente, as ondas de cho-
que perdem seu poder de choque à medida que, no contato e na negociação com a onda larga, 
ambas misturam-se e equilibram-se. É mesmo a ideia de uma solução que perde concentração.

 A nosso ver, a guerrilha, na publicidade, reflete um profundo alargamento das ondas 
de choque de movimentos que contestaram as águas largas e mornas do pós-guerra, na eu-
ropa ocidental e nos estados unidos. Se estes últimos quiseram extremar a reviravolta e os 
modos de ação promovidos pelas vanguardas do início do século XX, a guerrilha publicitá-
ria, sob efeito daquilo que a literatura pós-moderna interpreta como desmanche das utopias 
(coelho, 2011; MoRleY, 1998), reedita muitos desses modelos de criação e atuação de 
maneira a substituir o potencial transformador das práticas originais por efeitos cuja pro-
messa catártica não ultrapassa a experiência puramente estética8. a discussão sobre de que 
modo e em que medida a experiência estética da guerrilha publicitária e, particularmente, de 
seu relato em vídeo, pode converter-se em uma estratégia midiática articulada ao consumo, 
necessariamente percorrerá o conhecimento de suas lógicas de produção, que buscaremos 
apresentar ao longo do trabalho.

 

8. abordagem semelhante foi apresentada pelo prof. dr. lúcio agra, na palestra “performance em expansão”, em 4/6/14, na 
sede do ppgcoM-eSpM, em São paulo.
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1.2. A provocação é a mensagem, o meio é a cidade

1.2.1. A excitação futurista

 O levantamento bibliográfico das origens da guerrilha publicitária nos conduz por 
um percurso que, de saída, se guia por uma coincidência lexical para, em seguida, confirmar 
o compartilhamento semântico do uso da palavra “guerrilha”, fora de seu lugar de origem – 
léxico militar –, em contextos de atividades de “criação sensível”.

 o protagonismo do termo nos põe imediatamente em contato com grupos como 
gaag (guerrilla art action group), formada por artistas ativistas na década de 1960, e 
guerrilla girls, ativistas mulheres que, nos anos 1980, se organizaram em torno a denúncias 
de práticas discriminatórias e hegemônicas, no campo das artes e em seu sistema de distri-
buição (museus, bienais, galerias etc.). Remete-nos, também, à expressão “arte de guerri-
lha”, cunhada pelo jornalista e crítico de arte Frederico Morais, em 1969, para se referir “às 
obras – ou ‘contraobras’ – de um conjunto de artistas muito jovens, altamente experimentais 
e forjados a ferro e fogo no calor” (FREITAS, 2013, p.28) dos anos pós-AI 5, no Brasil. 

 o estudo desses grupos demonstra, para além da coincidência lexical, que gaag e 
guerrilla girls, entre tantos grupos relacionados com a contracultura, cultivaram modos de 
atuação que, a exemplo do que também fará o discurso publicitário, apostam na provocação 
para dar força à criação e à circulação de mensagens. por meio de performances e inter-
venções que apelam ao espectador/enunciatário, muitas vezes de forma agressiva, buscando 
desacomodá-lo de seu espaço assegurado de público assistente, ações provocadoras multipli-
cam o alcance e o impacto daquilo que desejam comunicar. Ao estudar o nível narrativo de 
produção de sentido em videorrelatos, sob a perspectiva da Semiótica discursiva, veremos 
que a provocação é um gancho efetivo para envolver o espectador em narrativas de consumo.

 trilhando o caminho da provocação enquanto ingrediente possível de uma poética, 
recuamos até os primeiros anos do século XX para encontrar sua multiplicação entre os futuristas 
italianos. O manifesto que oficializou a proposta de uma nova maneira de pensar e fazer arte, 
publicado no Le Figaró, em paris, em 1909, assinado por Marinetti, sobrelevava a violência e 
o tom beligerante que os futuristas estenderiam a todas as suas manifestações, fossem elas na 
poesia, na música, na dança, na culinária ou nas artes plásticas (goldbeRg, 2006, p.6). 

 a nova obra de arte deveria ser concebida como atentado à tradição. o novo verso, 
a nova harmonia, o novo uso das cores deveriam colocar-se à disposição de um projeto de 
contundente questionamento da história da cultura ocidental – inundar museus, queimar 
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bibliotecas (dancheV, 2011, p. 7) – e romper com os valores ultrapassados de uma cul-
tura que, para Marinetti, se mantinha aprisionada em fundamentos estéticos da arte clássica 
romana. 

 o manifesto de Marinetti teve enorme repercussão, especialmente na itália (Rodal, 
2010, p.30), e serviu de convocatória a jovens artistas que enxergaram no Futurismo a 
possibilidade de colocar em prática um fazer criativo aberto às transformações, fortemente 
técnicas, do seu próprio tempo. o manifesto futurista e o pioneirismo de suas propostas 
permitiram uma liberação nos modelos de criação que, de fato, subverteu os cânones da arte 
ocidental, somando linguagens e experimentações então inéditas.

um papel fundamental dentro desta estratégia de propaganda massiva do movimento cor-
respondia às serate futuriste, celebradas em teatros e grandes auditórios. nelas, apresenta-
vam-se obras pictóricas e escultóricas, composições dos músicos futuristas, sínteses teatrais 
– peças dramáticas em quadros de curta duração – e liam-se poemas e manifestos, com 
frequência, dirigidos contra a cidade onde acontecia a serata, para excitar e escandalizar o 
público de um modo imediato e efetivo. O objetivo desses encontros era provocar um pú-
blico considerado passatista, impedir a fruição passiva típica dos espetáculos tradicionais, 
obrigando a plateia a algum tipo de atividade, ainda que fosse tão negativa quanto vaiar, xin-
gar os participantes, atirar todo tipo de objeto ao palco e tentar agredir fisicamente aqueles 
que estavam nele. (Rodal, 2010, p.33-34).

 Marinetti viajou por diversas cidades, principalmente entre Itália e França, promo-
vendo saraus nos quais partidários do movimento informavam a poética futurista por meio 
de diversas linguagens artísticas. de acordo com Rodal (2010, p.37), Marinetti pensava a 
atuação futurista em função de seu potencial publicitário, cujo expoente maior, destaca, se-
riam os próprios manifestos. num primeiro momento exclusivamente destrutivos, os textos 
e as ações futuristas passaram a discutir, gradativamente, e com a adesão do grupo de pinto-
res encabeçado por umberto boccioni, modos e processos de criação para a arte futurista.
 
 em A arte da performance, goldberg (2006) explica que essas produções – cho-
cantes para plateias de paris, turim, trieste, Roma e Milão – foram encenadas em espaços 
diversos, entre teatros, cafés, galerias e cabarés, e combinaram mídias e linguagens com o 
intuito de renovar e atualizar a relação da arte com o espectador. teatro, dança, balé, decla-
mação de manifestos, poemas que recuperavam o verso livre de Jarry, números circenses, 
performances barulhentas e pinturas executadas ao vivo eram “o meio mais seguro de des-
concertar o público acomodado” (p.10). a prática:

dava a seus praticantes a liberdade de ser, ao mesmo tempo, “criadores” no desenvolvimento 
de uma nova forma de artista teatral, e “objetos de arte”, porque não faziam nenhuma separa-
ção entre sua arte como poetas, como pintores ou como performers. Manifestos subsequentes 
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deixaram essas intenções muito claras: instruíam os pintores a “ir para as ruas, incitar a violên-
cia a partir do teatro e introduzir o pugilato na batalha artística”. (goldbeRg, 2006, p.4-6).

 a ocupação das ruas com a “batalha artística” ou a pintura como performance são 
convocatórias claramente assimiladas por movimentos artísticos e grupos ativistas suces-
sores. e igualmente, veremos, pela própria criação publicitária. Marinetti reconheceu no 
Teatro de Variedades francês de finais do século XVIII um importante precursor das perfor-
mances futuristas, pois “obrigava o público a participar, libertando-o de seu papel passivo 
de ‘voyeur estúpido’” (apud goldbeRg, 2006, p.7). a imagem do pugilismo, frequente-
mente sugerida para qualificar as performances futuristas, está para a arte futurista como a 
da guerrilha estará, na segunda metade do século XX, para a publicidade. 

 a adoração à modernidade e a suas máquinas, dos temas que mais interessaram ao 
grupo, repercutirá diretamente sobre as linguagens e formatos experimentados pelos futu-
ristas. De acordo com Rodal (2010), os novos meios de comunicação (telégrafo, fotografia, 
cinema, rádio) e de transporte haviam alterado a relação do homem com o mundo, e Mari-
netti e seus seguidores quiseram encontrar uma linguagem “capaz de dar conta dessa nova 
sensibilidade” (p. 41). a autora de Manifiesto y vanguardia acredita que a principal conse-
quência dessa busca foi a destruição da sintaxe sobre a qual tradicionalmente se construíra 
a arte ocidental. Sintoma dessa nova gramática seriam os experimentos sonoros de Russolo, 
cuja música e ritmo “harmonizavam” com o som das máquinas que invadiram o cotidiano 
(GOLDBERG, 2006, p.11), e as performances da pintura ao vivo de Boccioni e Soficci 
(p.10), antecipadoras do que fará pollock, com a action painting, na década de 1950, e de 
muitas campanhas de outdoor media e ambient advertising (SanabRa, 2010). 

 outro desdobramento importante da destruição sintática futurista é a aproximação, 
entusiasmada, da arte com a linguagem publicitária, progressivamente menos linear e frag-
mentária (à época, predominavam os anúncios curtos, informativos, semelhantes aos classi-
ficados de hoje). Marinetti defendia que o texto futurista deveria “eliminar elementos con-
siderados supérfluos” (RODAL, 2010, p. 60), aproximando-se, por exemplo, da linguagem 
dos telegramas, e recorrer ao “uso de onomatopeias ou de uma tipografia significativa, para 
dar uma maior plasticidade ao texto” (p.90). Sob a perspectiva futurista, a publicidade era 
expressão da cultura industrial e, desse modo, falava a língua do homem moderno, o que 
nos previne em relação à semelhança entre diversas ações futuristas e procedimentos hoje 
compatíveis com gêneros do discurso publicitário.

 o manifesto Teatro futurista aéreo do aviador Fedele azari, que trabalhava com 
atividades de propaganda e divulgação de produtos e serviços, é um exemplo interessante 
de antecedentes que serão incorporados por intervenções midiáticas, formas de arte pública, 
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pela indústria do entretenimento e, claro, pela publicidade:

Durante um balé aéreo, ele jogou cópias do seu texto do avião “em seu primeiro voo de diá-
logo expressivo”, produzindo ao mesmo tempo intonarumori [ruídos declamatórios] – con-
trolando o volume e o som do motor do avião – com o aparelho inventado por luigi Russolo. 
considerado pelo aviador como o melhor meio de alcançar o maior número de espectadores 
no menor período de tempo, o balé aéreo foi roteirizado por Mario Scaparro para apresenta-
ção em performance em fevereiro de 1920. (goldbeRg, 2006, p.20).

 azari inaugurava, com seu manifesto aéreo, um processo criativo que se repeti-
ria, por exemplo, na ação “it’s raining men”, da revista feminina australiana Cleo, que fez 
chover bonecos Ken em pontos de grande fluxo de pessoas, em Melbourne, em 2002, para 
divulgar o concurso que escolheria o solteiro do ano entre as leitoras da revista (doRRian; 
lucaS, 2006). em 2010, na avenida paulista, em São paulo, também a Mars brasil pro-
moveu uma chuva – do chocolate Twix (fig. 1)9  – que reuniu centenas de curiosos e pautou 
milhares de posts espontâneos em redes sociais digitais. 

 entre os tantos manifestos publicados ao longo da fase de formação do movimento, 
entre 1909 e 1920, os futuristas propuseram um modo particular de fazer teatro, expressão 

9. disponível em <http://opaulistanodesvairado.wordpress.com/2010/05/31/chuva-de-twix-chuva-de-que/>. acesso em abr/14.

Figura 1: chuva de twix, na avenida paulista, 
em São paulo (2010).

Milhares de chocolates twix são lançados do alto de 
um edifício, na avenida paulista, em São paulo.

Fonte: o paulistano.
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da revolução espaço-temporal promovida pelos novos meios de transporte e de comunica-
ção, que chamaram de sintético. com ele, reivindicavam espetáculos que economizassem 
nas tramas, misturassem gêneros e fossem apresentados em performances breves. Funda-
mental no teatro sintético, o conceito de simultaneidade tornará a aparecer, como recurso 
estético, nos happenings do final da década de 1950 e, discutiremos no item 1.3, como es-
tratégia de “intensificação das emoções”, na guerrilha publicitária.

a simultaneidade “nasce da improvisação, da intuição velocíssima, da realidade sugestiva e 
reveladora”, explicava-se ali. eles acreditavam que uma obra só teria valor “na medida em 
que fosse improvisada (horas, minutos, segundos) e não exaustivamente preparada (meses, 
anos, séculos)”. essa era a única maneira de apreender os confusos “fragmentos de eventos 
interligados” que se encontravam na vida cotidiana, os quais, para eles, eram muito supe-
riores a quaisquer tentativas de encenação do teatro realista. (goldbeRg, 2006, p. 18).

 a condensação do tempo e do espaço, a industrialização e a nova ordem urbana tam-
bém são temas que o Futurismo estreia na arte figurativa e que, nas décadas seguintes, ecoa-
rão sobre diversos movimentos com contribuições para a constituição da linguagem híbrida 
da guerrilha. a cidade como fonte temática, mas também como palco de atuação e como 
meio de transmissão de mensagens, será acionada logo em seguida pelos dadaístas, em pa-
ris e em berlim, e pelos surrealistas (caReRi, 2013). a experimentação com a criação da 
paisagem urbana atravessará o século XX e encontrará aliados entre letristas, situacionistas, 
grupos contraculturais como pRoVo e Kommune i, ou coletivos neovanguardistas como 
os austríacos do Haus-Rucker-Co (fig. 2)10. 

10. Disponível em <http://www.arquilecturas.com/2012/06/inner-world-innen-welt-projects-of-haus.html>. Acesso em set/14.

Figura 2: intervenção em espaço público, do grupo vienense haus-Rucker-co (década de 1960). Fonte: arquilecturas.com.
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 do Futurismo à contracultura, porém, a relação com a cidade oscilará entre extre-
mos: enquanto Marinetti “exalta a vida urbana, seu ritmo febril, os novos meios de trans-
porte e comunicação, e a moderna cultura do ócio” (Rodal, 2010, p. 41), os grupos con-
traculturais, em geral, verão nela a continuidade da lógica de dominação e alienação do 
processo de produção industrial, a ser desmontada. a diferença com que se valem da cidade, 
no entanto, não impedirá que tanto uns quanto outros criem formas de estar e se relacionar 
com o desenho urbano, suficientemente criativas para, anos depois, continuar interessando 
à publicidade e aos modos novos com que ela busca encenar o consumo.

1.2.2. As caminhadas dadá

 os dadaístas consagraram a provocação como estratégia de eloquência retórica e 
ingrediente para a criação. Seja nos primeiros anos, com a antiarte liderada por Tzara e Ball, 
em Zurique; seja com o desafio de Duchamp ao sistema das artes do começo do século XX, 
com o ready-made, em Nova York; seja com a politização dos irmãos Herzfelde e de Grosz, 
ou com a busca delirante de Baader, no Club Dadá de Berlim; seja com as enormes estru-
turas do Merzbau de Schwitters, ou, finalmente, com as caminhadas por Paris, antes de seu 
último suspiro, rumo ao Surrealismo, o dadá consolidou uma arte de abordagem direta, ir-
reverência e interação com os espectadores, que muito teve a emprestar à contracultura e às 
neovanguardas da década de 1960 e, por meio do ajuste que estas últimas proporcionaram, 
também à criação publicitária.

 No que diz respeito a cenografias e ambientes dos quais lançaram mão para cons-
truir sua ideia de arte e do lugar da arte, é possível que os dadaístas tenham se permitido a 
ruptura mais radical entre todas as vanguardas. como os futuristas, mas mais além deles, 
o Dadá endossava, já no começo do século XX, a proposta de McLuhan (1964) segundo a 
qual meios diversos participam, de modos e com ênfases diversas, no sentido da mensagem 
que colocam em circulação. artistas ligados ao dadá experimentaram suportes, materiais e 
cenários variados, esperando de cada um deles um giro estético capaz de auxiliá-los a avan-
çar na construção de um novo fazer criativo.

 Enquanto, em seus cinco meses inaugurais em Zurique, em 1916, os dadaístas 
escolheram o cenário boêmio de um café-bar para catapultar experiências inéditas na história 
da arte ocidental, combinando verso livre, poesia abstrata, dança e números musicais que 
também abdicavam da organização sintática que garantira a transmissão da arte clássica 
à Modernidade (Rodal, 2010, p.106); em berlim e em paris, o dadá experimentará a 
rua como meio para a transmissão direta de ideias e convite à participação do espectador 
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(caReRi, 2013; White, 2013). 

 a conquista do espaço público como vitrine e palco de uma poética provocadora, 
que já aparecera em alguns episódios protagonizados pelos Futuristas – e que tinha seus 
antecedentes, sem a tônica desafiadora, no Teatro de Variedades francês e no vaudeville da 
américa do norte – é, ao lado da improvisação [“dada not only had no programme, it was 
against all programmes”11 (RichteR, 2007, p. 34)], uma das estratégias que as vanguardas 
consolidarão como artifício criativo posteriormente adotado para destacar marcas na con-
turbada rotina da metrópole. 

 o famoso cabaret Voltaire nos interessa na medida em que, além de decretar o 
público como coautor da criação – “por exemplo, uma orquestra de balalaica russa, ou um 
grupo de estudantes holandeses que aceitam o convite dos organizadores para participar 
ativamente do espetáculo” (Rodal, 2010, p. 71) –, permitiu o encontro de personagens 
fundamentais para a inclusão da rua e da possibilidade de “habitar a cidade do banal” 
(CARERI, 2013, p. 74), entre os objetos de interesse da arte, em Berlim e em Paris. 

 Em Zurique, Ball, Tzara, os irmãos Janco, Arp, entre outros colaboradores, testaram 
os limites com os quais tradicionalmente trabalharam as artes do ocidente, fundindo teatro 
e performance; resgatando a íntima relação da música e da poesia, com o poema simultâneo 
(RichteR, 2006, p.31); do balé e da dança, com rituais primitivos; e arriscando formatos 
então absurdos, ainda dentro dos limites do ambiente fechado (bares, cafés, galerias). Já 
Huelsenbeck, ao retornar a Berlim, em 1917, juntar-se-á a artistas, escritores e ativistas pre-
ocupados em incluir a experiência dadá na discussão sobre o turbulento momento alemão, 
que, à época, coincidia com os últimos capítulos da primeira guerra, com a revolta da liga 
espartaquista, de líderes como Rosa luxemburgo, e com a formalização do partido comu-
nista (White, 2013). Flertando com a propaganda, avançam sobre o espaço público.

 a atuação dos irmãos herzfelde na militância política abrirá ao club dadá a pers-
pectiva de usar intensamente as ruas para promover a crítica social e artística que reunia o 
grupo (White, 2013) na capital alemã:  

o dadá, porém, estava decidido a conquistar berlim [...] os dadaístas berlinenses inunda-
ram a cidade com seus slogans: “o dadá chuta as suas bundas e vocês gostam!” usavam 
figurinos teatrais excêntricos – Grosz andava pelo Kurfürstendamm vestido como a Morte 
– e adotavam nomes revolucionários. [...] berlim tinha transformado o dadá, dando-lhe um 
espírito mais agressivo que o anterior. (goldbeRg, 2006, p. 59-60).

11. “dadá não apenas tinha programa nenhum como era contra todos os programas.”
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 a simulação de manifestações por di-
reitos “parabólicos”, nos moldes das abor-
dagens políticas criativas do dadá berlinen-
se, tem sido estratégia recorrente em ações 
de street marketing: em 2001, a marca de 
preservativos durex encenou uma manifes-
tação de espermatozoides contra a repres-
são promovida pelo produto (fig. 3). Em 
São paulo, em 2011, manifestantes saíram 
às ruas pela volta do “limão”, mascote que 
protagonizara campanhas da pepsi twist 
(fig. 4)12.

 Wieland Herzfelde, seu irmão John Heartfield e George Grosz, que compunham 
a ala politicamente ativa do club dadá, atuaram em diversas publicações independentes 
e envolveram-se em ações performáticas e transmidiáticas, cujos preceitos, com ótimos 
resultados de propaganda, serão aperfeiçoados, sem a mesma virulência, pela Spassguerrilla 
alemã da década de 1960 (teune, 2007) – que, neste trabalho, será abordada a partir 

da menção às ações da Kommune 1, em 
berlim – e, também, por blitz publicitárias, 
flashmobs, ações conhecidas como marketing 
de emboscada e guerrilhas urbanas, já 
na segunda metade do século XX. É, por 
exemplo, como relata White (2013), o caso 
da estratégia a que recorreram para lançar o 
periódico Jedermann sein eigner Fussball, 
em 1919: 

12. disponível em <http://www.caixapretta.com.br/2011/09/volta-limao-o-que-e-isso/>. acesso em ago/14.

Figura 3: Manifestação de espermatozoides contra o 
preservativo durex, em londres (2001).

ação de apoio à campanha de tV, na qual 
espermatozoides protestavam contra a repressão dos 
preservativos durex.

Fonte: hiMpe, 2007, p.9 e p.156.

Figura 4: “Volta, limão”, da pepsi twist (2011).

Fonte: caixa preta.
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de acordo com dois relatos posteriores, o método de distribuição “fair-ground” que herzfelde 
escolheu para a revista, quando ela finalmente apareceu em meados de fevereiro, foi o de 
entregá-la a partir de um carro fúnebre, pelas ruas de berlim, acompanhado por uma banda, 
talvez inspirado pelas campanhas de panfletagem que acompanharam as eleições para a nova 
assembleia nacional, em janeiro.13 (White, 2013, p.100).

 O método que, segundo Rodal (2010, p.79), dialogava com o lançamento de panfle-
tos com manifestos futuristas levado a cabo por Marinetti, a partir de um carro, em 1912, 
aproximava a arte cada vez mais explicitamente dos modos de difusão da propaganda políti-
ca. esse movimento de parte do club dadá aproximou o grupo do dramaturgo erving pisca-
tor (WHITE, 2013), cuja experiência como militante do Partido Comunista inevitavelmente 
repercutirá, veremos, sobre alguns dos fundamentos do teatro Épico, outra fonte criativa na 
qual a guerrilha publicitária – e, por sua influência sobre o cinema, o videorrelato – encon-
trará inspiração para narrar situações de consumo14.  

 na outra ponta do club dadá, baader e hausmann cultivaram modos de criar re-
lacionados a certo dandismo que os mantinha alinhados ao que fizeram os dadaístas em 
Zurique e, com Duchamp e Man Ray, também em Nova York (GRANÉS, 2012). Compar-
tilhavam uma poética boêmia e permitiram-se explosões criativas que davam corpo aos 
mobs e intervenções que se proliferarão, dentro e fora da publicidade, na segunda metade 
do século XX:

ao longo de 1918, a dupla formada por hausmann e baader mostra-se particularmente ativa. 
Assim, no dia 6 de junho, organizam uma noite no Café Áustria, durante a qual Hausmann 
faz a primeira leitura de seus poemas fonéticos [...] Mas a ação mais espetacular nesse pri-
meiro ano da presença dadaísta em berlim é, sem dúvida, a interrupção da missa de domingo 
na Catedral de Berlim, por parte de Baader, que grita: “O que significa Jesus Cristo para 
vocês? Vocês não dão a mínima para Jesus cristo! (Rodal, 2010, p. 78).

 a informação da autora de Manifiesto y Vanguardia remete-nos ao episódio pro-
tagonizado, ao final dos anos 1950, pelos letristas parisienses, também em uma missa de 
domingo: Michel Mourre passou-se por padre para subir ao altar e “rezar” um manifesto 
(GRANÉS, 2012, p.157). Antecipa, pelas mesmas razões, o jogo de representação/encena-
ção de ativistas como Surveillance Camera Players, Improv Everywhere (fig. 5)15 ou the 
Yes Men, para citar alguns exemplos, que também se valem de técnicas de guerrilha para 

13. “According to two later accounts, the “fair-ground” distribution method Herzfelde chose for the journal when it finally 
appeared in the middle of February was to hand it out from a hearse processing through the streets of berlin accompanied by a 
band, perhaps inspired by the leafleting campaigns that had accompanied the elections to the new national assembly in January.”

14. desenvolveremos tal relação no item 1.2.4. “teatro Épico, palco mundo e interpenetração de gêneros”.

15. Disponível em <http://improveverywhere.com/2014/04/29/the-mannequin-mob/>. Acesso em jun/14.
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projetar causas e demandas, em 
contextos-surpresa. 

 careri (2002/2013) explica, 
em     Walkscapes: o caminhar 
como prática estética, que, dife-
rentemente do que ocorreu com  o 
dadá berlim, a chegada de tzara 
a paris e a necessidade de refres-
car a atuação dadaísta, apontarão 
para as ruas como moldura de 
uma nova experiência estética, 
cujos precedentes, na Alemanha, 
não haviam podido superar a fun-
ção de propaganda e provocação. 
a saturação das performances es-
candalosas lideradas pelo grupo 
parisiense, ao longo do ano de 
1920, na Salle gaveau, impôs aos 
dadaístas a busca por uma rein-
venção da revolução que propu-
nham para a arte e para a cultura, 
de uma maneira geral (RichteR, 
2007, p.183). Nesse projeto, Tza-
ra e Breton, que a essa altura já se 

somara ao dadá, buscavam transformar mais uma vez a criação artística, introduzindo uma 
abordagem que devolvia a aura artística para o sujeito e, na contramão, despia o objeto. Ao 
coordenar visitas a locais banais de paris, os dadaístas procuravam demonstrar que há arte 
onde o artista estiver.

É através do dadá que se realiza a passagem do representar a cidade do futuro ao habitar 
a cidade banal. A cidade futurista era atravessada por fluxos de energia e por voragens de 
massas humanas, uma cidade que perdeu toda possibilidade de visão estática e que é posta 
em ação pelas máquinas em velocidade, pelas luzes, pelos ruídos, pelo multiplicar-se dos 
pontos de vista perspectivos e pela metamorfose contínua do espaço. Mas a pesquisa futuris-
ta, embora baseada numa sofisticada leitura de novos espaços urbanos e dos eventos que aí 
se desenvolvem, detém-se no estágio da representação, não vai além, não adentra o campo 
da ação. o ato da exploração e da percepção sonora, visual e táctil dos espaços urbanos em 
transformação não é considerado em si mesmo como ação estética. (caReRi, 2013, p.74).

Figura 5: “Mannequin Mob”, coordenado pelo coletivo 
improv everywhere, em nova York (2014).

Fonte: improveverywhere.com.

Ativistas atuam como manequins numa loja da 
gap, na 5ª avenida. a ação mobilizou clientes, 
passantes curiosos que puderam acompanhá-la 

através da vitrine e, finalmente, a polícia, acionada 
pelos funcionários. 
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 as excursões dadaístas abrem caminho para uma série de experiências estéticas que 
preveem a ocupação temporária da paisagem urbana: da deriva situacionista à arte pública 
e à guerrilha publicitária, os não lugares16 da cidade são reinvestidos de sentido, a partir da 
configuração de momentos e situações efêmeras, que, como muito bem escreverá o crítico 
norte-americano harold Rosenberg (1964/2004), permanecem na audiência por constituí-
rem-se como eventos de suas próprias vidas – e não somente um acontecimento na vida do 
artista criador.  

antes da ação do dadá, a atividade artística podia inserir-se no espaço público por meio 
de operações de mobiliário urbano, como a instalação de objetos escultóricos nas praças 
e nos parques. a operação do dadá ofereceu aos artistas uma nova possibilidade de agir 
sobre a cidade. antes da visita do dadá, qualquer artista que quisesse submeter um lugar 
à atenção do público deveria deslocar o lugar real para um lugar designado por meio da 
representação e, inevitavelmente, através da própria interpretação e da própria linguagem. 
(caReRi, 2013, p.75).

1.2.3. O inconsciente da cidade

 careri (2013) observa que o interesse dos dadaístas pelos espaços “banais e inú-
teis da cidade” “dá início à aplicação das pesquisas freudianas do inconsciente da cidade” 
(p.77) e às saídas que os surrealistas farão não apenas a espaços urbanos, mas também por 
locais nos arredores das cidades. Três anos após a visita dadaísta à igreja de Saint-Julien
-le-Pauvre, em 1924, Breton organizará o que, entre os surrealistas, ficará conhecido como 
deambulação, com uma diferença importante em relação à caminhada dadá: estimulava 
o desenho de um percurso errático, aleatório: “a viagem, empreendida sem escopo e sem 
meta, tinha-se transformado na experimentação de uma forma de escrita automática no es-
paço real, uma errância literário-campestre impressa diretamente no mapa de um território 
mental” (caReRi, 2013, p.78). 

 do ponto de vista da cidade como meio para a guerrilha publicitária, as experiên-
cias surrealistas podem ser reconhecidas como fonte que reconhece o espaço “como um 

16. expressão usada conforme o sentido que tem em Não lugares, de Augé: “Se um lugar pode se definir como identitário, rela-
cional e histórico, um espaço que não pode se definir nem como identitário, nem como relacional, nem como histórico definirá 
um não lugar. a hipótese aqui defendida é a de que a supermodernidade é produtora de não lugares, isto é, de espaços que não 
são em si lugares antropológicos e que, contrariamente à modernidade baudelairiana, não integram os lugares antigos: estes, 
repertoriados, classificados e promovidos a “lugares de memória”, ocupam aí um lugar circunscrito e específico. Um mundo 
onde se nasce numa clínica e se morre num hospital, onde se multiplicam, em modalidades luxuosas e desumanas, os pontos de 
trânsito e as ocupações provisórias [...], onde se desenvolve uma rede cerrada de meios de transporte que são também espaços 
habitados, onde o frequentador de grandes superfícies, das máquinas automáticas e dos cartões de crédito renovado com gestos 
do comércio “em surdina”, um mundo assim prometido à individualidade solitária, à passagem, ao provisório e ao efêmero, 
propõe ao antropólogo, como aos outros, um objeto novo cujas dimensões inéditas convém calcular antes de se perguntar a que 
olhar ele está sujeito” (2013, p.73-74).
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sujeito ativo e pulsante, um produtor 
autônomo de afetos e relações [...] 
um interlocutor que tem repentes de 
humor e que pode ser frequentado 
para instaurar um intercâmbio recí-
proco” (caReRi, 2013, p.78 e 80). 
assim como postularão os situacio-
nistas – que estudaremos, em profun-
didade, no capítulo 2 –, a guerrilha 
publicitária busca as possibilidades 
de interação sensível entre cidade e 
consumidor, mas para associá-las às 
qualidades de uma marca ou produ-
to. em muitas dessas ações publici-
tárias, as marcas procuram adotar e 
simbolizar os modos de afetos con-
dicionados pela paisagem urbana. 
Fazem isso desvelando, no banal da 

Figura 6: ação da p&g, em bangkok, para 
promoção da linha de condicionadores Rejoice. 

Um pente tenta desembaraçar a fiação, num 
processo de significação por semelhança e 

contiguidade, ao mesmo tempo.

Figura 7: ação da marca de café Folgers, nas ruas de nova York. 
Adesivação ressignifica a fumaça de bueiros em Manhattan.

Fonte: blog creative guerrilla Marketing.

Fonte: Marketing-mania. 
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cidade, os motivos que, na velocidade da rotina urbana, se ocultam de tal maneira que, para 
os surrealistas, apenas as deambulações, enquanto “médium através do qual se entra em 
contato com a parte inconsciente do território”, seriam capazes de produzir.

 por instaurarem, a partir da ativação de uma peça urbana geralmente silenciosa, um 
diálogo com o consumidor, é que marcas como p&g são receptivas a mobiliários e apliques 
como o pente instalado em Bangkok (fig. 6)17, para a linha de condicionadores Rejoice: os 
fios da rede elétrica provocariam menos desconforto se fossem desembaraçados. Diante do 
possível encantamento com o banal da cidade, um bueiro pode despertar o desejo por um 
café (fig. 7)18, ou até mesmo o lixo pode servir de mídia para a promoção de um presente de 
natal, como fez a ubachswisbrun/JWt, para a divulgação do carro Mini cooper, na famosa 
Spui de Amsterdã, em dezembro de 2009 (fig. 8)19. 

                de muitas maneiras, a guerrilha é uma linguagem que quer coincidir com o que diz 
careri sobre Le paysan de Paris (1924), ao afirmar que o livro de Aragon, surgido a partir das 
deambulações pela capital francesa, “é uma espécie de guia do maravilhoso cotidiano que vive 

17. disponível em <http://marketing-mania.blogspot.com.br/>. acesso em fev/14.

18. disponível em <http://www.creativeguerrillamarketing.com/guerrilla-marketing/17-international-ambient-marketing-exam-
ples/>. acesso em dez/13.

19. disponível em <http://theinspirationroom.com/daily/2009/mini-cooper-boxes-in-amsterdam/>. acesso em out/14.

Figura 8: caixas para o Mini cooper, descartadas no lixo de amsterdã (2009). as embalagens sugerem o automóvel como 
presente de natal. Fonte: theinspirationroom.com.
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Figura 9: the donation army (2012).

Figura 10: Máscaras House (2008). 

diversos são os exemplos da descoberta 
do banal da cidade como fonte do 

“maravilhoso”. aqui, um exército de 
árvores é recrutado para arrecadar doações 

para a ong alemã oroVerde, que atua  
pela preservação das florestas tropicais. 

Fonte: Magazine-hd.com.

Fonte: ixotype.com.

Máscaras devolvem 
a atenção a estátuas 
de lisboa, em ação 

para o lançamento da 
4ª temporada da série  

televisiva House.
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por trás da cidade moderna” (p.80). enquanto o livro de aragon descreve as surpresas e aven-
turas de um camponês perante a “vertigem do moderno diante da metrópole nascente” (p.80), 
a guerrilha procura construir, sob o batismo de uma marca, situações nas quais o consumidor 
torna a se surpreender com as possibilidades lúdicas de um cotidiano banalizado.

1.2.4. Teatro épico, palco mundo e interpenetração de gêneros

 de volta à alemanha: piscator, que havia tido contato com o club dadá20 por meio da 
militância de alguns de seus membros no partido comunista, cunhará a expressão “teatro épico” 
para designar um modo de fazer teatro que, apesar de ter raízes no teatro grego clássico, incorpo-
ra – consciente e intensamente (RoSenFeld, 2012, p.43) – diversos recursos narrativos com a 
finalidade de usar a ação dramática para além de sua vocação entertainer e catártica. 

 dentre as principais inovações do teatro épico de piscator e, mais tarde, de brecht, 
estavam a ruptura com o encadeamento causal das ações dramática e a consequente ocorrên-
cia de um narrador. a dramática, gênero no qual classicamente o desenrolar da ação partia 
única e exclusivamente da concatenação dos diálogos das personagens, passava a admitir a 
intervenção do ambiente/cenário, do contexto histórico e social e de uma voz externa, mui-
tas vezes do autor, responsável pelo alinhamento da narrativa (RoSenFeld, 2011).

 de acordo com Rosenfeld (2011), o drama rigoroso procura transportar o espectador 
para o tempo e espaço da ação representada, de modo a desencadear a impressão de que o 
que o público vê é a própria ação original. essa imersão que caracterizaria a ideia clássica 
do gênero dramático será desfeita pelo teatro épico, pois, na perspectiva de piscator e de 
Brecht, o teatro apenas cumprirá uma função transformadora na medida em que se fizer ca-
paz de mostrar a relação entre o que acontece dentro e fora do palco. Mais: é preocupação 
fundamental do teatro de piscator e brecht demonstrar que o desenrolar da ação dramática 
não é natural e inexorável; pelo contrário: colocando a encenação em confronto com seu 
contexto histórico, seria possível demonstrar que o homem pode agir sobre o seu destino e 
que o desfecho trágico da ação dramática não é inevitável.

o ambiente e os processos sociais eram vistos apenas de maneira como se pode ver a tem-
pestade, ou seja, quando na superfície da água os navios içam as velas, notando-se então 
como se inclinam. para se mostrar a própria tempestade, é imprescindível romper a estrutura 
rigorosa do drama aristotélico, o seu encadeamento causal e a ação linear, integrando a fá-

20. Conta-nos Anatol Rosenfeld (2012) que, ao longo da década de 1920, George Grosz colaborou, com desenhos projetados, 
cenários e a criação de fantoches, em algumas montagens de piscator.
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bula num contexto maior. o peso anônimo das coisas, não podendo ser reduzido ao diálogo, 
exige um palco que comece a narrar. (RoSenFeld, 2012, p. 31).

 A ruptura proposta pelo teatro épico ficaria conhecida como “ruptura da ilusão” 
(de que a ação dramática transporta o espectador para uma situação tal e qual sucedera em 
seu contexto original e sobre cujo desfecho nenhum homem poderia atuar) e, em grande 
parte das vezes, seria detonada pela figura de um narrador, que explica os acontecimentos, 
dialogando com a plateia e o mundo fora do palco. a ação dramática deverá ser entendida, 
portanto, como extensão do palco mundo onde forças e interesses escrevem a história:

O fim didático exige – segundo Brecht – que se elimine a ilusão, o impacto mágico do te-
atro tradicional, que, devido à sua estrutura peculiar, leva o público à identificação intensa 
com o mundo cênico e o convence da necessidade inexorável dos destinos apresentados. 
(RoSenFeld, 2012, p.31).

 A reforma que o Teatro Épico, junto com o teatro de Artaud, teria promovido sobre 
o teatro moderno, escreve Rancière (2012), perseguia o projeto do que o autor chamará de 
“espectador emancipado”, isto é, “um teatro sem espectadores, em que os assistentes apren-
dem em vez de ser seduzidos por imagens, no qual eles se tornem ativos em vez de serem 
voyeurs passivos” (p.9). 

 barthes (1955/2009), em “a revolução brechtiana”, resume assim as principais ca-
racterísticas associadas, e reconhecidas pelo próprio dramaturgo alemão, ao modo épico de 
se encenar o mundo:

Ora, surge um homem, cuja obra e pensamento contestam radicalmente essa arte nesse ponto 
ancestral que nós tínhamos as melhores razões do mundo para achar “natural”; ele diz-nos, 
desprezando toda a tradição, que o público só deve semicomprometer-se no espetáculo, de 
modo a “conhecer” o que aí é mostrado, em vez de a ele se submeter; que o ator deve produ-
zir esta consciência denunciando o seu papel e não incarnando-o; que o espectador nunca se 
deve identificar completamente com o herói, de modo a manter-se sempre livre para julgar 
as causas, e depois os remédios para o seu sofrimento; que a ação não deve ser imitada, mas 
contada; que o teatro deve deixar de ser mágico para se tomar crítico, o que será ainda, para 
ele, a melhor maneira de ser caloroso. (p.59-60).

 Se, com brecht, a ruptura com o cânon aristotélico de drama procurava abrir o teatro 
à possibilidade de uma crítica social didática e mais efetiva, conectada com as contingên-
cias sócio-históricas e psicológicas que agem sobre e a partir dos indivíduos; em produtos 
da indústria cultural, tais conquistas renderão possibilidades eminentemente estéticas, que 
repousam justamente sobre a aceitação e certa alfabetização sintática que os movimentos de 
ruptura e vanguarda – sendo o teatro Épico, sem dúvida, um deles – tornaram possíveis.
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 ler a ação dramática admitindo a participação de um narrador e a não linearidade 
dos fatos representados é um dos principais legados do teatro épico. na década de 1960, 
diversos coletivos de artistas e grupos ligados à contracultura passarão a criar esquetes e 
intervenções, a serem apresentadas na rua ou em espaços públicos, articulando diversos dos 
ingredientes narrativos tributários das inovações de piscator e brecht. Muitos deles coloca-
rão em prática formatos que serão claramente assimilados por ações, com fins publicitários, 
de marcas e organizações não governamentais, a partir da década de 1980. ativistas de gru-

pos como Greenpeace (fig. 11)21 constantemente são fotografados em ações que misturam 
poética e história, teatro e denúncia.

 Nos Estados Unidos, em Nova York, entre 1969 e 1976, o já mencionado Guerrilla 
art action group, formado por atores e artistas ativistas, empregará os ensinamentos de 
brecht para bloquear acessos a museus e promover intervenções herdeiras das provocações 
futuristas e da estética do escândalo que marcara a transição do dadá para o Surrealismo, 

21. disponível em <http://noticias.band.uol.com.br/cidades/noticia/?id=100000469542&t=>. acesso em fev/14.

Figura 11: protesto do greenpeace, contra vazamento de óleo, diante da sede da chevron (2011).
ativistas recorrem à encenação, com cartazes-legenda (com função semelhante às cartelas do cinema narrativo), no Rio de 
Janeiro, em protesto contra o derrame de petróleo no campo de Frade. 

Fonte: portal band.
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em Paris (HENDRICKS; TOCHE, 2011) (fig. 12). Mais próximos até do Teatro da Cruel-
dade, de Artaud (RANCIÈRE, 2012, p.10), levarão a missão de desmistificar a separação 
palco x mundo às últimas consequências, abolindo a distinção entre cenário e cidade, ator, 
personagem e plateia. A ação dramática se dá em meio ao cotidiano, deflagrado como espa-
ço-tempo narrativo onde toda e qualquer ação cabe ser descrita como cena. 

 para além do residual léxico da palavra “guerrilha”, ressaltamos, as ações do         
guerrilla art action group são mais um ca-
pítulo no caminho que levará a propaganda, 
com o fim que tiver, para a irrupção surpre-
sa de atores em meio a situações cotidianas. 
greenpeace, anistia internacional e WWF, 
ou mesmo a rede sueca IKEA, infiltrarão 
(hiMpe, 2007) atores e funcionários em 
imensos flashmobs para mobilizar consu-
midores e ativar, criativamente, o consumo 
(fig. 13)22. 

 nos videorrelatos, e também na guer-
rilha publicitária, o narrador é enunciado e 

22. disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=K8llpg2zoXa>. acesso em dez/13.

Figura 12: art Workers coalition  e guerrilla art action group na ação “Q.: and babies?”, diante da Guernica, de picasso, 
no MoMa, em denúncia às crianças mortas na guerra do Vietnã. Fonte: hendRicKS; toche, 2011.

Figura 13: Flashmob Mamma Mia, 
realizado no ikea, em Madri. 

Fonte: Youtube.
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enuncia, de modos diferentes, com papel fundamental para o esclarecimento da ação dramá-
tica. enquanto, na experiência original da guerrilha, títulos e slogans completam o sentido 
da instalação, encenação, transformação etc., no videorrelato, como em toda a narrativa 
cinematográfica, o narrador desponta como o agente de coesão e produção de sentido da 
montagem sequencial das cenas.

 nos videorrelatos estudados neste trabalho, além da incontornável condição de su-
jeito narrativo encarnada pela câmera (MACHADO, 2007), também nos interessará a inser-
ção de cartelas para dar voz ao “sujeito” que relata o acontecimento (fig. 15 e 16)23. grande 

23. disponíveis em: <https://www.youtube.com/watch?v=sFcxRlvprbc>. acesso em nov/13.  e <https://www.youtube.com/

Figura 14: Cartelas extraídas de Masculin Féminin (1966).

Figura 15 e 16: Quadros extraídos dos videorrelatos “Amor não dá em árvore, amor a gente sente na pele” (2012), realizado 
para a Avon, e “Friendship Machine” (2011), realizado pela Coca-Cola.

Fonte: Blog do Walker Art Center.

Fonte: Canais da Avon Brasil e 
da Coca-Cola, no Youtube.
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parentesco estético com o que, por exemplo, fez Godard em filmes como Masculin Féminin 
(fig. 14)24, quando a voz do diretor emitia, por meio dos letterings, comentários que contex-
tualizam o desenrolar da trama.

 nesses casos, o narrador emerge com a função de organizar a sintaxe da narrativa, dia-
logando com o consumidor e universalizando valores morais em relações aos quais, por meio 
da ação desencadeada pela guerrilha, o consumidor, seja o que assiste ao vídeo ou aquele que 
atua nele, é levado a reagir (exploraremos esse processo ao estudar casos selecionados). 

 os narradores épicos no teatro de piscator e brecht, e nos videorrelatos de guerrilha 
publicitária, não coincidem, entretanto, no que diz respeito à ruptura da ilusão. no videorre-
lato, distanciando-se do que vemos nos dois dramaturgos alemães, o narrador não paralisa o 
encadeamento das ações para conectá-las, em tom de denúncia, com o mundo extraquadro, 
porque o filme, em sua função documental, é culturalmente entendido como registro fiel da 
realidade (nicholS, 2013, p. 28). na riqueza alcançada na composição do videorrelato 
– cujos principais recursos de produção detalharemos nos capítulos 2  e 3 da dissertação –, 
o narrador, ao contrário do que haveria de acontecer no teatro Épico de piscator e brecht, 
quando se mostrava justamente para pausar o efeito hipnótico do encadeamento linear das 
ações dramáticas, costura o efeito de realidade da narrativa, trazendo o consumidor para o 
fluir ininterrupto das ações, como se essas, a exemplo do drama puro aristotélico, represen-
tassem exatamente o que originalmente aconteceu. 

 historicamente, as narrativas da guerrilha, sobretudo as realizadas por artistas e ati-
vistas, estiveram acompanhadas de manifestos, press releases, folhetos, ou vídeos, que se 
encarregavam, a exemplo do narrador épico, de contextualizar a ação, colocando-a em diá-
logo, como quiseram piscator e brecht, com o mundo. Mas o exemplo da marcha tocha da 
Liberdade, já em 1929, mostrará que também uma marca pode mobilizar o consumidor a 
partir de técnicas de criação muito acostumadas à poética da guerrilha modernista. 

watch?v=Bj3QLLTFDX8>. Acesso em jan/14.

24. Disponível em: <http://blogs.walkerart.org/design/2009/11/10/godards-intertitles2/>. Acesso em jul/14.
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1.2.5. O sobrinho do Freud e o flashmob

O objetivo didático exige – segundo Brecht – que se dissolva o encadeamento rigoroso da 
dramaturgia tradicional. tal encadeamento causal sugere a situação irremediavelmente trá-
gica do homem, devido ao evolver inexorável da ação linear. pela mesma razão, o homem 
não deve ser exposto como ente fixo, como “natureza humana” eterna e definitiva, porém 
como ser em processo, capaz de se transformar e transformar o mundo. (RoSenFeld, 
2012, p.32).

 no dia 31 de março de 1929, meses antes da grande depressão, na tradicional 
easter parade, em nova York, a sociedade norte-americana assistiu a um dos mais famosos 
e controversos episódios da história da publicidade e das relações públicas, nos estados 
unidos: a marcha torches of Freedom, protagonizada por mulheres que se manifestaram 
pelo direito de fumar em espaços públicos.

 edward bernays, sobrinho de Freud, nascera em Viena e, com cerca de 1 ano, mu-
dara-se para Nova York, onde, trabalhando incialmente como jornalista, passaria a atuar em 
campanhas daquilo que viria a chamar de relações públicas para grandes companhias. as 
estratégias de bernays partiam das leituras sobre a questão das multidões, em gustave le 
Bon (TYE, 1998, p. 94), e sobre os mecanismos de repressão do desejo estudados por seu 
tio (p.197), de quem, anos mais tarde, será o primeiro editor na américa. de acordo com o 
premiado documentário britânico The Century of the Self, de adam curtis (2002), é possí-
vel dizer que bernays pensava suas campanhas como ferramentas de organização de uma 
sociedade naturalmente irascível, que, deixada à sua própria sorte, lutaria desordenada e 
violentamente pela realização de seus desejos. As relações públicas e a propaganda seriam, 
sob tal perspectiva, um modo de disciplinar a relação entre marcas e consumidores, e, con-
sequentemente, toda a extensão da vida social.

 dos tantos casos protagonizados por bernays, interessa-nos o torches of Freedom, 
por, em grande medida, ser ele o primeiro exemplo de uma ação publicitária coordenada, 
inusitadamente sob preceitos identificados com o teatro épico, com o objetivo de transfor-
mar o consumidor em protagonista de sua própria história. levando para as ruas um debate 
orquestrado em relação à revolução sexual e ao lugar social das mulheres, bernays rotei-
rizou uma ação aparentemente política ao redor do consumo do produto de um dos seus 
clientes: o cigarro lucky Strike.

ele reuniu uma lista com trinta debutantes indicadas por um amigo da Vogue e, em seguida, 
enviou a cada uma delas um telegrama assinado por sua secretária, bertha hunt. ‘no 
interesse da igualdade entre os sexos, e para lutar contra outro tabu relacionado a sexo, 
eu e outras jovens mulheres acenderemos mais uma tocha da liberdade, fumando cigarros 
enquanto passeamos pela Quinta avenida, no domingo de páscoa [...] estamos fazendo isso 
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para combater o preconceito bobo de que o cigarro é apropriado para a casa, o restaurante, o 
táxi, o saguão do teatro, mas nunca para as ruas. Mulheres fumantes e seus acompanhantes 
vão passear da Forty-eighth Street até a Fifty-Fourth, na Quinta avenida, entre onze e meia 
e uma da tarde.’25 (tYe, 1998, p.28-29).

 É difícil imaginar que edward bernays tenha agido com conhecimento das transfor-
mações que invadiram o teatro alemão da década de 1920, mas, por outro lado, podemos 
afirmar que a discussão sobre os efeitos estéticos da arte, tão em pauta desde o Futurismo 
italiano, respondia a uma sensibilidade em desenvolvimento desde a segunda onda da Revo-
lução industrial do século XiX. Mais ou menos explicitamente, o desenvolvimento técnico e 
a convivência com uma infinidade de produtos novos ecoavam sobre diversas esferas da vida 
social, promovendo mudanças efetivas de costumes e comportamentos (giddenS, 1991). 

 nesse sentido, a proposta criativa por trás de tochas da liberdade dialoga direta-
mente com a ideia de um teatro que haveria de absorver o mundo extrapalco a fim de usar a 
encenação justamente para revelar e contestar suas lógicas de funcionamento. 

 É exatamente isso que fará bernays, ao coreografar mulheres fumando em meio a 
uma tradicional parada nova-iorquina. a mobilização dessas mulheres integrava um amplo 
plano de ações desenvolvido para a american tobacco company, que enxergava no merca-
do feminino, em ascensão desde que as mulheres substituíram os homens nas linhas de pro-
dução, durante a primeira guerra, uma importante oportunidade para a expansão dos seus 
negócios. conforme explica tye (1998), autor de The father of spin: Edward L. Bernays and 
the birth of public relations, george Washington hill, presidente da companhia de tabaco, 
estava convencido de que o crescimento das vendas de cigarro passaria pela liberação do 
seu consumo entre as mulheres (fig. 17)26, então circunscrito à vida privada. 

 a mobilização coordenada por bernays teve enorme destaque na imprensa norte-a-
mericana, sendo capa de jornais “de Fremont, Nebraska, a Portland, Oregon, a Albuquerque, 
novo México” (p.30) e representou conquistas efetivas para as mulheres, nos estados uni-
dos: “Mas a manchete da Star, de Ventura, califórnia, ‘combate a mais um tabu’, sugeriu 
que a marcha poderia ter atingido o seu objetivo, e, algumas semanas mais tarde, os teatros 

25. “he gathered a list of thirty debutantes from a friend at Vogue, then sent each of them a telegram signed by his secretary, 
Bertha Hunt. ‘In the interests of equality of the sexes and to fight another sex taboo I and other young women will light another 
torch of freedom by smoking cigarettes while strolling on Fifth avenue easter Sunday. […] We’re doing this to combat the 
silly prejudice that cigarette is suitable for the home, the restaurant, the taxicab, the theater lobby but never, no, never for the 
sidewalk. Women smokers and their escorts will stroll from Forty-eighth Street to Fifty-Fourth Street on Fifth avenue between 
eleven-thirty and one o’clock.’”

26. disponível em <http://www.mediainstitute.edu/media-schools-blog/2014/02/edward-bernays/>. acesso em ago/14.



CAPÍTULO I - GÊNESE DA EXPERIÊNCIA ESTÉTICA ... | 48

da Broadway fizeram muito barulho ao admitir mulheres em salas até então exclusivas para 
homens fumantes.”27 (tYe, 1998, p.31).

 os métodos controversos de bernays, que, segundo a investigação de tye, em mo-
mento algum deixaram claro aos envolvidos a relação da marcha com a marca lucky Strike, 
não invalida seu pioneirismo – pelo contrário, bernays, ainda na década de 1920, trouxe 
para a publicidade um modo de criar que mantinha parentesco com algumas das transforma-
ções estéticas e teorias sociais mais radicais do século XX. Segundo tye, bernays detalhou 
todas as instruções para a ação num memorando, que buscava municiar a equipe de produ-
ção da ação em face de todo tipo de reação e obstáculo:

elas devem ser orientadas sobre onde e quando precisam estar de plantão na manhã de 
Páscoa e (devem ser) munidas com Lucky Strikes. Como as igrejas da moda estão lotadas 
na Páscoa, devem ficar alertas para a necessidade de ir cedo. O “negócio” deve ser traba-
lhado como se dirigido por um diretor teatral, por exemplo: uma mulher vê outra fumando, 
abre sua bolsa, encontra cigarros mas não fósforos, pergunta à outra por fogo. pelo menos 
algumas das mulheres devem estar acompanhadas de homens.28 (apud tYe, 1998, p.29-30).

27. “but the headline in Ventura, california, Star, “Swats another taboo”, suggested the march may have achieved its aim, and 
a few weeks later broadway theaters created a stir by admitting women to what had been men-only smoking rooms”

28. “they should [be] told where and when they are to be on duty easter morning and furnished with lucky Strikes. as the 
fashionable churches are crowded on easter, they must be impressed with the necessity of going early. ‘business’ must be 
worked out as if by a theatrical director, as for example: one women seeing another smoke, opens her purse, finds cigs but no 
matches, asks the other for a light. at least some of the women should have men with them.”

Figura 17: anúncio da lucky Strike dirigido ao público feminino 
(década de 1940). Fonte: Madison Media institute.
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 como veremos no próximo capítulo, há uma notável correspondência entre as 
anotações de bernays e as instruções que debord listará no artigo “preliminary problems 
in constructing a Situation” (Knabb, 2006, p.49), incluído no primeiro número da 
Internationale Situationniste, de paris, em 1958, para aquilo que os situacionistas passarão 
a chamar de “construção de situações”.

 o modo de criar em torches of Freedom guarda também semelhanças incontestá-
veis com o modelo de criação e organização dos flashmobs, uma entre as várias formas de 
expressão da guerrilha publicitária, cuja idealização costuma ser atribuída, inclusive por ele 
mesmo, ao jornalista norte-americano Bill Wasik. 

 em entrevista a Francis heaney, da Stay Free Magazine29, em 2005, Wasik localiza 
a invenção do flashmob em 2003, quando teria organizado, anonimamente, o primeiro mob, 
por e-mail, na loja Claire’s Accessories, em Nova York: “Basicamente, tudo começou com 
um e-mail. Eu criei um e-mail --themobproject@yahoo.com-- e encaminhei uma mensagem 
para mim e, então, reencaminhei a mais ou menos quarenta ou cinquenta amigos, imaginan-
do que eles pensariam: ‘nossa, o bill ouviu falar sobre essa coisa interessante’.”30 (WaSiK 
apud heaneY, 2005).

 na mesma entrevista, que descreve o flashmob como “um evento no qual um grande 
grupo de pessoas, tendo recebido instruções antecipadamente, converge para um mesmo 
lugar, faz alguma coisa esquisita e vai embora, pacificamente, em poucos minutos”, Wasik 
explica que os participantes seriam “o espetáculo e a audiência” da atuação e que a simples 
participação na ação já os estaria implicando num processo criativo. Mais adiante, ao expli-
car por que nova York seria o melhor local para a realização do primeiro flashmob, Wasik 
elenca uma série de razões que coincidem com as justificativas de Bernays para a escolha 
da easter parade como cenário da marcha torches of Freedom. Fica claro, também, que o 
flashmob, para ser completo, depende do efeito surpresa que provoca sobre a rotina social 
dos espaços onde acontece: 

eu tinha concebido (o flash mob) especificamente como uma coisa de Nova Iorque. Pessoas 
em nova iorque estão sempre procurando ‘the next big thing’. elas vêm para cá porque 
querem participar da comunidade das artes, querem estar com outras pessoas que estão 
fazendo coisas criativas, e vão sair para ver uma palestra ou um concerto com base no boca a 
boca. por um lado, querem descobrir a respeito do que todo mundo anda entusiasmado, mas, 

29. Disponível em <http://www.stayfreemagazine.org/archives/24/flash-mobs-history.html>. Acesso em mai/14.

30. “Basically, it started with an email. I created an email address--themobproject@yahoo.com--and forwarded an email to 
myself, and then I forwarded it to about forty or fifty friends on the premise that they would think, ‘Oh, Bill’s heard about this 
interesting thing.’”
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por outro, só querem ser uma parte da cena. Você vê isso em outros lugares também, mas eu 
sinto que há algo, em nova iorque, que faz dessa preocupação uma espécie de passatempo 
para toda a cidade. parte do que eu gostei sobre essa ideia foi que ela seria muito franca sobre 
a ‘scenesterism’ da cidade. o que é que faria as pessoas virem para um flash mob? bem, seria 
o fato de que, se tudo saiu como o planejado, muitas outras pessoas estariam vindo também. 
O desejo de não ficar de fora fazia parte justamente do que o faria crescer. Eu não tinha todas 
essas noções grandiosas na época; eu apenas pensava que seria engraçado. Mas pensei no 
flash mob como um golpe que satirizaria o excesso de encontros ‘scenester-y’.31 (WaSiK 
apud heaneY, 2005).

 diante da marcha criada por bernays, em 1929, custa admitir a ação de Wasik como 
fundadora do flashmob. Talvez sua maior contribuição para os modos de criar e desafiar que 
interessam à nossa pesquisa seja o legado do termo flashmob, também grafado flash mob. 
nos mobs convocados por Wasik, a ação raramente extrapolou a “reunião da multidão”; 
juntar gente sem nenhuma finalidade em particular parece ter sido um fim em si mesmo. 
ainda assim, algumas das características que Wasik vê no modelo de ação que teria propos-
to – repercussão boca a boca, espectador como parte da cena, efemeridade do acontecimen-
to, e-mail como guia de instruções e efeito surpresa – definem, com precisão, importantes 
possibilidades estéticas da guerrilha publicitária e nos ajudam a pensar os regimes de inte-
ração em que, no circuito de comunicação instaurado pela guerrilha, e pelo videorrelato, se 
inscrevem marca e consumidor. 

 para landowski (2014), a construção de sentido, na cultura humana, ocorre a partir 
de quatro regimes gerais: a manipulação, na qual um sujeito age sobre outro sujeito ou 
objeto motivado por um terceiro actante (ator social); a programação, que compreende in-
terações relacionadas a inclinações biológicas (dormir, respirar etc.), ou à previsibilidade de 
rotinas socialmente cultivadas; o acidente, no qual os sujeitos que participam do sentido são 
surpreendidos pelo imponderável, que acontece e produz significados; e, por fim, o ajusta-
mento, tipo de interação na qual os sujeitos envolvidos negociam significados e entram em 
acordo sobre os sentidos que devem resultar desse encontro.

31. “I had conceived it specifically as a New York thing. People in New York are always looking for the next big thing. They 
come here because they want to take part in the arts community, they want to be with other people who are doing creative stuff, 
and they will come out to see a reading or a concert on the basis of word-of-mouth. Partly they want to find out what everybo-
dy else is so excited about, but partly they just want to be a part of the scene. You have this in other places too, but I feel like 
there’s something in new York that makes it kind of a city-wide pastime. part of what i liked about this idea was that it would 
be very frank about the pure scenesterism of it. What is it that would make people come to the flash mob? Well, it would be the 
fact that if it went off as planned, lots of other people would be coming. the desire to not be left out was part of what would 
grow it. I didn’t have all of these grandiose notions about it at the time; I mostly just thought it was funny. But I thought of it as 
a stunt that would satirize scenester-y gatherings.”
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1.2.6. Action painting e experiências ambientais

 ao mesmo tempo em que a Segunda guerra impôs certo apagamento às grandes cor-
rentes de vanguarda surgidas nos primeiros anos do século XX, interrompendo seus últimos 
desdobramentos – destaca-se o exemplo do apoio de Marinetti a Mussolini e à militância 
fascista –, o pós-guerra, especificamente a partir de meados da década de 1950, criou as con-
dições para a emergência da “América” no mapa das vanguardas artísticas ocidentais, cujo 
precedente remonta aos encontros entre duchamp e Man Ray, em nova York, entre 1915 e 
1923 (gRanÉS, 2012, p. 44).

 linguagens e processos criativos como a action painting, os happenings e os 
environments, ainda repercussões diretas dos projetos artísticos do Dadá e dos surrealistas, 
incorporaram possibilidades estéticas cada vez mais influenciadas pelo ready-made e 
pela onipresença de objetos e mercadorias da sociedade de consumo na vida cotidiana 
(baudRillaRd, 2009; leFebVRe, 2014; Santaella, 2013, p.154). dos movimentos 
de vanguarda estudados neste primeiro capítulo, acreditamos poder afirmar que são eles as 
três últimas grandes fontes de modos de criar e desafiar que, já no final do século XX, serão 
absorvidos pela performance e reeditados pela criação e pelo discurso publicitário, sob o 
gênero da guerrilha.

 nos anos do Futurismo italiano, o grupo de pintores liderado por boccione, que se 
somara ao movimento após a publicação do primeiro manifesto, no Le Figaro, em Paris, já 
havia introduzido a performance como recurso para a pintura (goldbeRg, 2006, p.10), 
mas será com pollock, e com a action painting da década de 1950, que o processo de com-
posição da tela será definitivamente tomado como ação dramática e momento de troca entre 
artista e audiência. “tornou-se apropriado falar da tela como uma arena”, dirá o crítico 
norte-americano harold Rosenberg (2004, p.46), e a noção de drama, palavra de origem 
grega que significa justamente “ação”, passa a ser imprescindível na action painting, dando 
a exata medida de uma pintura em diálogo direto com o gênero dramático, com o palco, com 
a mise en scène, com um tempo e espaço que não mais separam criação e recepção. o artista 
e a obra constroem-se no aqui e agora do espectador. 

 Ao afirmar que “por último, a tela foi dispensada para dar lugar aos happenings” 
(p.46), Rosenberg repercute precisamente o legado da action painting para uma arte em 
busca da fusão da pintura com seu entorno e coincide com Kaprow (1958/1993, p.4), para 
quem pollock criara uma técnica e uma linguagem capazes de borrar as fronteiras entre a 
tela, a moldura, e a extensão do ambiente e o mundo: “com sua enorme tela colocada sobre 
o chão, dificultando, assim, que o artista enxergasse o todo ou seções prolongadas de suas 
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partes, Pollock poderia verdadeiramente afirmar que estava ‘dentro’ do seu trabalho.”32 

 a pintura em ação de pollock levou para a tela não apenas alguns fundamentos do 
surrealismo – “Surrealism attracted pollock as an attitude rather than a collection of artistic 
examples” (Kaprow, 1993, p.4) –, traduzindo a escrita automática para uma criação pic-
tórica, como também incorporou algo do teatro épico ao perseguir a supressão da separa-
ção artista-espectador e da ilusão de que arte e mundo existem autonomamente. a tela, em 
pollock, deveria ser reconhecida como extensão do mundo, pois disso dependeria a poten-
cialização da comunhão entre arte (artista) e vida (espectador).

o artista, o espectador e o mundo exterior estão muito indistintamente envolvidos aqui. 
[...] em um trabalho mais antigo, a borda era um corte muito mais preciso: aqui acabava 
o mundo do artista; mais além, começavam o mundo do espectador e a “realidade”. [...] a 
escolha de Pollock de enormes telas servia a várias finalidades, sendo a principal delas, para 
a nossa discussão, o fato de que suas pinturas de grande escala deixaram de ser pinturas para 
tornarem-se ambientes.33 (KapRoW, 1993, p.5-6).

 a action painting abriu o caminho, portanto, para o que Kaprow aprenderá a chamar 
de environment durante suas aulas com John cage, em nova York. a explícita referência à 
action painting no trabalho de Kaprow e de outros happeners também levará o performer 
e pesquisador brasileiro Renato cohen a reconhecer nela importantes antecedentes do de-
senvolvimento da arte da performance: “É das artes plásticas que irá surgir o elo principal 
que produzirá a performance dos anos 70/80: a action painting. [...] Jackson pollock lança 
a ideia de que o artista deve ser o sujeito e o objeto de sua obra. Há uma transferência da 
pintura para o ato de pintar como objeto artístico” (COHEN, 2011, p. 44).

 o conceito de environment será aplicado às artes plásticas em consequência das 
atividades da black Mountain college, na carolina do norte. a escola, que existia desde 
1933, teve contato muito próximo com as vanguardas europeias, na década de 1950, quando 
recebeu diversos artistas e professores fugidos da Segunda guerra, particularmente de ex-
frequentadores da bauhaus, que fora fechada pelo regime nazista.  

 num de seus cursos de verão na escola da carolina do norte, John cage protagonizou, 
ao lado de outros artistas, o famoso “evento sem título”, de 1952 (goldbeRg, 2006, 

32. “With his huge canvas placed upon the floor, thus making it difficult for the artist to see the whole or any extended section 
of ‘parts’, pollock could truthfully say that he was ‘in’ his work.”

33. “the artist, the spectator, and the outer world are much too interchangeably involved here. […] in an older work, the edge 
was a far more precise caesura: here ended the world of the artist; beyond began the world of spectator and “reality”. […] 
pollock’s choice of enormous canvases served may purposes, chief of which for our discussion is that his mural-scale paintings 
ceased to become paintings and became environments.”
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p.116), cuja linguagem intermídia – com música, barulho, Zen-Budismo, silêncio, improviso, 
declamação, pintura e projeções – antecipará as instalações ambientais e os environments 
das décadas 1960 e 1970. de acordo com Santaella (2013):

desde os anos 70, as instalações começaram a se fazer presentes e comparecem cada vez 
com mais frequência nas exposições contemporâneas onde objetos, imagens artesanalmente 
produzidas, esculturas, fotos, filmes, imagens sintéticas são misturados numa arquitetura, 
com dimensões, por vezes, até mesmo urbanísticas, responsável pela criação de paisagens 
sígnicas que instauram uma nova ordem perceptiva e vivencial em ambientes imaginativos 
e críticos capazes de regenerar a sensibilidade do receptor para o mundo em que vive. 
(Santaella, 2013, p.145).

 as noções de instalação e ambiente, que tanto renderão à arte da performance nor-
te-americana dos anos subsequentes, também emprestarão modos de criar a um fazer pu-
blicitário não convencional. dorrian e lucas (2006) chegam inclusive a apontar o termo 
“ambiental” como um dos equivalentes à palavra guerrilha, no vocabulário empregado por 
agências e profissionais de criação: “‘Guerrilla’ es quizá una palabra un tanto chocante para 
designar estas nuevas campañas publicitarias no tradicionales, especialmente porque térmi-
nos como ‘ambiental’, ‘exterior’, ‘perturbador’ e ‘integrado’ circulan cada vez más entre el 
gremio” (doRRian; lucaS, 2006, p.17).

Figura 18: instalação da nationwide insurance, em ohio, estados unidos (2007). Fonte: cyber-tec.org.
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 por sua vez, himpe (2007) incluirá a “instalação” entre as oito técnicas que sugere 
para inspirar meios não tradicionais na criação de campanhas publicitárias:

Se a técnica da transformação sempre começa com objetos ou lugares cotidianos, aos quais 
se acrescenta um giro, as instalações surgem do nada e podem ser inspiradas por qualquer 
coisa. [...] uma instalação não tem limites ou regras, e pode ser realizada com qualquer 
material, adotar qualquer forma ou tamanho, e situar-se em qualquer lugar, sem necessidade 
de se referir a algo real. as instalações são muito adequadas para a publicidade por diversas 
razões. Em primeiro lugar, ocupam espaço. Sua natureza tridimensional faz com que seja 
difícil ignorá-las. [...] em segundo lugar, como resultado de sua natureza tridimensional e 
de sua integração com a rua, as instalações geralmente admitem que o visitante interaja com 
a obra. Pedem encarecidamente que as observem, que as toquem, que subam nelas, que jo-
guem com elas [...] enquanto as campanhas publicitárias tradicionais ao ar livre continuam 
sendo passivas e distantes, as instalações permitem que as mensagens de marca adquiram 
vida tridimensional e integrem-se completamente à rua. (hiMpe, 2006, p.92).

 São diversos os exemplos de ações publicitárias (fig. 18)34 que recriam paisagens por 
meio de processos intersemióticos com o objetivo de incluir o consumidor num “ambiente 
imaginativo” (Santaella, 2013, p.145) que relaciona signos diversos para enunciar e 
dar sentido à marca.

 a companhia aérea united airlines usou a estação bank do metrô de londres, para 
montar a “It’s time to fly installation”, como forma de ativar o slogan “It’s time to fly”, 
adotado pela empresa em 2004. na ação, promotoras vestidas de aeromoças entregaram 
“passagens” na porta do túnel de acesso à plataforma de embarque/desembarque, em cujas 
paredes adesivos reproduziam as janelas de uma aeronave. As diferentes ilustrações de cada 
“janela” transportavam os usuários do metrô para os destinos do leque de rotas da compa-
nhia. do mesmo modo, para divulgar sua participação como emissora licenciada da copa 
do Mundo no brasil, o canal Fox Sports transformou vagões da linha amarela do metrô de 
São Paulo numa paisagem de signos reinvestidos de sentido (fig. 19)35.

1.2.6. O espaço-tempo compartilhado dos happenings

 a consequência da action painting e das instalações, como vimos, serão os happenings, 
cujas tentativas de fundamentação teórica também nos ajudam a identificar uma série de 
procedimentos criativos que atuarão sobre as formas e as mensagens da guerrilha publicitária. 

34. disponível em <http://www.cyber-tec.org/2009/10/20/coops-paints-advertisement/>. acesso em out/2013.

35. disponível em <http://www.inteligemcia.com.br/138701/2013/11/25/fox-sports-transforma-metro-de-sao-paulo-em-estadio-
de-futebol/>. acesso em ago/14.
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 diferentemente do que nos diz cohen (2011, p.27), para quem a improvisação seria 
uma das características importantes dos happenings, Michael Kirby (2005), professor e por 
muitos anos editor da The Drama Review, em nova York, defende ser mais adequado falar 
em “indeterminação”, uma vez que a maioria dos happenings prevê instruções, que, inclu-
sive, são compartilhadas com o público assistente e participante antes de sua execução. o 
fator indeterminado, mas não improvisado, estaria relacionado com a incerteza em relação 
ao desempenho tanto do artista quanto dos espectadores envolvidos. 

 improviso ou indeterminação são grandes novidades introduzidas pela guerrilha no 
discurso publicitário, sempre tão ocupado do controle sobre os efeitos das mensagens que 
põe em cena. especialmente nas ações de guerrilha protagonizadas por atores, mas não 
somente nelas, a guerrilha publicitária lida, quase em sua totalidade, com a iminência da 
surpresa que a indeterminação de sua narrativa poderá entregar. nos relatos em vídeo da 
guerrilha, aprofundaremos ao estudar casos, o indeterminado (já não tão indeterminado as-
sim), naquilo que tem de tentador, sedutor ou provocador, é um dos ingredientes da fase de 
manipulação do nível narrativo (FioRin, 2013, p.30) por meio do qual o vídeo, enquanto 
enunciado, gera sentido para a relação marca-consumidor. no geral, o indeterminado desen-
cadeia a expectativa – por um resultado/recompensa – que nos mantém, junto com a ação do 
consumidor-ator, interessados pelo desenrolar da trama. 

 ao estabelecer um contraponto entre a estrutura narrativa do happening e a do te-
atro tradicional, Kirby menciona características da ação dramática convencional que serão 
importantes para os encaminhamentos desse trabalho. Segundo o autor, os happenings, dife-

Figura 19: Fox Sports leva copa do Mundo ao metrô de São paulo (2013). Fonte: inteligemcia.com.
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rentemente do teatro, não se valem de uma “estrutura informacional” (p.4), ou seja, quando 
terminado, não têm uma informação estruturada a entregar ao espectador. logicamente, 
a guerrilha publicitária, como o teatro, distanciar-se-iam, nesse ponto, do happening, por 
lançar mão do que Kirby descreve como matrixed performer (p.6), isto é, de um intérprete 
narrado por suas próprias vontades e ações, e especialmente por elementos (signos) que 
nos informam sobre seu tempo e seu espaço. assim, as unidades/matrizes tempo e espaço 
também narram a transformação da personagem, compreensão que nos será imprescindível 
para apontar como essas categorias participam na criação da guerrilha publicitária e, parti-
cularmente, na cena de consumo (CARRASCOZA, 2012) enunciada em seu videorrelato.

 para Kaprow (2013), tanto mais bem sucedido seria um happening quanto maior sua 
capacidade de funcionar com a naturalidade de performances cotidianas, nas quais regras e 
instruções também são previamente compartilhadas e cujo caráter performático está de tal 
forma naturalizado que já não o percebemos como encenação. Por isso, a plateia deveria 
tomar parte no happening do mesmo modo como, observadas as especificidades das regras 
de cada caso, os espectadores participam de uma “parada, jogo de futebol, casamento, missa 
religiosa” (KapRoW, 2013, p.282):

a grande diferença é que, enquanto o conhecimento do esquema é necessário, o talento 
profissional não é. As situações em um Happening são realistas ou, se são incomuns, são tão 
rudimentares que o profissionalismo é realmente desnecessário. Atores têm muita preparação 
de palco e carregam hábitos de sua arte que são difíceis de eliminar; o mesmo vale para 
qualquer tipo de showman ou atleta treinado. os melhores participantes têm sido pessoas 
normalmente não ligadas à performance, mas que são levadas a participar de uma atividade 
que é significativa para elas em suas ideias e natural em seus métodos.

 nessa passagem, Kaprow destaca outra característica dos happenings que nos inte-
ressa, pelos resíduos que projetará sobre a guerrilha: a ideia de que sua força está no seu ine-
ditismo e na sua unicidade: “Seja devido ao acaso, à vida útil dos materiais (especialmente 
os perecíveis), ou à mutabilidade dos eventos, é altamente improvável que um happening 
do tipo que estou descrevendo possa se repetir” (p.280).

 o efeito estético da singularidade do momento experimentado no happening, que será 
importantíssimo para o apelo boca a boca da guerrilha (HIMPE, 2007, p.17), cujos participantes 
repercutiriam a ação por, a exemplo do que diz Wasik em relação aos flashmobs, sentirem-se 
privilegiados “por ser parte de uma situação que não voltará a acontecer”, atende pelo conceito de 
“estética da impermanência”, com o qual Rosenberg (2004, p.89) procura dar conta da natureza 
da interação sensível artista-espectador na action painting, na pop art e no happening. 

 Kaprow ressalta o papel importante do passante, figura tão fundamental para o de-
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senrolar da narrativa que a guerrilha publicitária busca instaurar. diante de um happening, 
o transeunte constitui-se imediatamente como parte da paisagem e do ambiente cujo funcio-
namento rotineiro o happening tratará de alterar:

há uma exceção, no entanto, a restringir o Happening somente aos participantes. Quando 
um trabalho é performado numa avenida movimentada, os transeuntes vão parar para assistir, 
como fariam para ver a demolição de um prédio. eles não são frequentadores de teatro e sua 
atenção será temporariamente desviada do curso de suas atividades normais. Eles podem ficar, 
talvez, envolvidos de uma maneira inesperada, ou vão provavelmente retomar seus destinos 
após alguns minutos. essas pessoas são partes autênticas do environment. (2013, p.282).

 convidar o consumidor, passante, para uma interação não programada com uma 
marca ou produto, é outro dos processos que a publicidade de guerrilha compartilha com 
os happenings de Kaprow. na Hug machine, criada em 2012 para a coca-cola, ao buscar 
um refrigerante, o consumidor descobria que deveria interagir com a máquina, e com a 
marca, abraçando-as. Na cena de consumo extraída do videorrelato da ação (fig 20)36, os 
consumidores parecem demonstrar carinho pelo produto, sorrindo e divertindo-se com o 
abraço, cuja recompensa, claro, era uma lata do refrigerante.

 No início dos anos 2000, a agência inglesa Fallon criou um braço para planejamento 
e execução de ações não convencionais e de ativação, com o objetivo de “apoiar ideias cria-
tivas que não se traduzam necessariamente num anúncio” (doWgieRd apud doRRian; 
lucaS, 2006, p.17) e “ter em conta o ponto de vista do consumidor na etapa inicial do pro-
cesso criativo” (FaiRhead apud doRRian; lucaS, 2006, p. 17). Happen foi o nome 
escolhido para o negócio.

36. disponível em <http://www.coca-colacompany.com/videos/coke-hug-machine>. acesso em mar/13.

Figura 20: Quadro do videorrelato “Coke Hug Machine” (2012). Fonte:  Canal da Coca-Cola no Youtube. 
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1.3. A estética da impermanência

a obra de arte efêmera, dramatizada, por exemplo, pela escultura que destrói a si mesma, 
exposta por Tingueley alguns anos atrás nos jardins do MoMA, mostra a arte como um 
evento. para sublinhar o fenômeno de criação e seus efeitos no espectador como o conteúdo 
exclusivo de uma pintura, alguns artistas do século XX se dispuseram a condenar a própria 
obra à extinção. (RoSenbeRg, 2004, p. 92).

 De maneira análoga ao fenômeno que Rosenberg identifica na arte do século XX, e 
que procura traduzir com a expressão “estética da impermanência”, a guerrilha, na publi-
cidade, surgiu como formato que deflagra uma situação igualmente condenada à morte. É 
dizer: ao optar por uma instalação ambiental para divulgar a copa do Mundo nos vagões 
da linha amarela do metrô de São paulo, o canal Fox Sports estaria apostando na potência 
do efeito estético que uma experiência única pode oferecer. diferentemente de um anúncio 
tradicional, cuja veiculação é transitória, mas tem um suporte que pode vir a ser recuperado 
mais tarde (um filme, uma revista, um cartaz etc.), as paisagens sígnicas de uma instalação, 
a reunião de um flashmob, o détournement temporário de um objeto cotidiano, tendem a 
impor-se como evento (do latim eventus: acontecimento, ocorrência, acidente, acaso) na 
história da relação entre marca e consumidor. nas palavras de Rosenberg, “a estética da 
impermanência enfatiza a obra de arte como um intervalo na vida tanto do artista quanto do 
espectador” (p.93). 

 Rosenberg recorre à ideia de poe, para quem “todas as emoções são, por uma ne-
cessidade psíquica, transitórias” (apud RoSenbeRg, 2004, p.89), para tentar decifrar 

Figura 21: Fluids, happening de Kaprow, em pasadena (1967). Fonte: paddle8.com.
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os mecanismos de que 
se valeriam as obras de 
arte contemporâneas para 
imprimir, no espectador, 
uma emoção com sobre-
vida mais longa que a 
existência física da obra 
propriamente dita.

 como argumenta 
o crítico norte-americano, 
a censura à volatilidade 
da arte em emergência em meados do século XX, feita a partir de colagens e objetos não 
duráveis, às vezes até mesmo de comida, é colocada em crise diante da ideia de que, numa 
pintura tradicional, “nada a diferencia de qualquer outro objeto” (p.94). Linguagens como 
a action painting e os happenings nos estariam ensinando, pois, que muito possivelmente a 
intensidade da emoção experimentada com a vivência de uma determinada obra seria mais 
condicionadora da sua permanência que a longevidade de sua resistência física.

 É a isso que se refere carrascoza (2011), ao discutir a “estética do precário” na publi-
cidade (ver figs. 21 e 22)37. Segundo o autor, “o precário na publicidade pode ter um tríplice 
significado: o transitório, a reciclagem de ideias e imagens e, finalmente, a improvisação” 
(2011, p.51). no levantamento que buscamos fazer neste primeiro capítulo, acreditamos ter 
podido demonstrar que a “reciclagem de ideias” é recorrente na guerrilha publicitária. e, 
também de acordo com o que defende carrascoza (2011, p.52), que:

no sentido da transitoriedade, a estética do precário se manifesta na publicidade de 
guerrilha, gênero publicitário feito para criar grande impacto cujo sentido maior é 
gerar mídia espontânea usando como meio peças e ações publicitárias incomuns, 
de pouca durabilidade na maioria das vezes. algumas ações de guerrilha publicitá-
ria são verdadeiros happenings, nos quais há espaço para performances; outras são 

37. Disponível em <https://paddle8.com/work/dennis-hopper/16585-allan-kaprow-fluids-la> Acesso em jun/14. E em <http://
www.theicebox.com/case-ice-campaigns/volkswagenicecar/>. acesso em mai/14.

Fig. 22: ação para polo twist (2004), em londres. Fonte: icebox.com.

enquanto allan Kaprow convocou voluntários 
para participar da construção de um muro com 
tijolos de gelo, em 1967, no happening Fluids, 

a Volkswagen colocou um carro de gelo, nas 
ruas de londres, para divulgar a potência do ar 

condicionado da nova linha do polo.
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obras transitórias, como instalações de arte contemporânea. 

 À unicidade da ação original da guerrilha opõe-se, obviamente, a permanência do 
videorrelato (ver figs. 23 e 24). Em vídeo, como na fotografia [“Uma fotografia é, ao mesmo 
tempo, uma pseudopresença e um signo de ausência” (Sontag, 2013, p.25)], a imagem 
buscará justamente repor aquilo que ressuscita. 

 Videorrelatos como “natura – homenagem surpresa no cinema”, “avon – amor não 
dá em árvore, amor a gente sente na pele”, entre tantos em circulação no ciberespaço, são, 
sem dúvida, registros que querem reverter e superar a precariedade, a perecibilidade da ex-
periência original. extrapolam o tempo e o espaço originais da ação para representá-la num 
tempo e espaço submetidos a uma sintaxe nova, apta a produzir, graças às leis da montagem 
e do arranjo videográficos, sentidos diferentes. Essa nova ordenação dos atores e objetos 
da narrativa original assimila e sincroniza sujeitos, tempos e cenários cindidos na situa-
ção inicial. o espectador-autor, consumidor-emboscado na guerrilha publicitária (ver item 
2.1.3.), conviverá, no vídeo, com o espectador distante e exterior à produção da narrativa, 
que somente toma contato com ela por intermédio de dispositivos eletrônicos. na termino-
logia de Landowski, a possibilidade de acidentes ou ajustamento entre marca e consumidor, 
tão marcante na guerrilha original, empresta terreno para a manipulação e a programação, 
mais familiares ao discurso publicitário. Porém, se o espectador do videorrelato já não pode 
interferir sobre sua produção, pode, por outro lado – e ainda que limitadamente, e não seja 
esse o foco desta pesquisa –, agir sobre seu consumo, a partir das possibilidades sintáticas 
da hipermídia. no ciberespaço, o caminho da leitura não mais obedece à programação que 
tem o vídeo na televisão: o sujeito pode escolher assistir ao videorrelato de uma guerrilha 
publicitária, criada para o Dia dos Namorados, na mesma janela pela qual conversa, no ba-
te-papo do Facebook, com sua namorada. 

 os ganhos ou as perdas do trânsito entre esses meios devem ser, sob a perspectiva 
que abrem para a criação publicitária, as respostas, provisórias e parciais, que esperamos 
extrair dos capítulos seguintes. 
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Pop-up park da coca-cola, efêmero 
e impermanente, “capturado” em área 
central de Vilnius, na lituânia. o rolo 

instalou um gramado em formato 
de garrafa. disponível, 

indefinidamente, em vídeo. Fonte: canal da coca-cola no Youtube.

Fonte: Youtube.

Fig 23: Quadro do videorrelato “coca-cola – Roll out happiness” (2013).

Figura 24: Quadro do videorrelato “louco pelo Juventude” (2010).  
ator circula com camisa de força, 

“louco” pelo novo uniforme da 
penalty para o Juventude.  
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Munir les réverbères de toutes les rues d’interrupteurs; 
l’éclairage étant à la disposition du public.

Street lamps should all be equipped with switches 
so that people can adjust the lighting as they wish.

(Projet d’embellissements rationnels de la ville de Paris)
‒ Internationale Lettriste (1955) ‒
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CAPÍTULO II

dO ATIVISMO À ATIVAÇÃO:
POÉTICA SITUACIONISTA, SITUAÇÃO dE CONSUMO

E VIdEORRELATO

 Quando Williams (2011a) – encontrando as raízes da publicidade moderna, em meados 
do séc. XiX – faz referência ao enorme chapéu publicitário instalado nas ruas de londres38, 
mencionado pelo escritor e historiador escocês Thomas Carlyle (p.238), ajuda-nos a pensar que, 
talvez, os sentidos de contaminação entre arte e publicidade, a partir do que o autor entende 
como o desenvolvimento pleno de um sistema de controle de mercado (p.242), teriam passado 
a admitir mão dupla, inspirando-se e absorvendo-se indiscriminadamente. 

 Se, por um lado, a gigantografia do chapéu sugere um artifício publicitário novo, pas-
tiche de escultura, num momento em que anúncios eram predominantemente classificados ou 
empregavam homens-placas (p.238), e as transformações da paisagem urbana reescreviam as 
categorias de tempo e espaço (SingeR, 2004); por outro, mantém diálogo com muitas das 
criações que, ao longo do século XX, conformarão modos de atuação e práticas inscritas sob o 
conceito de arte pública, “a arte que se faz no espaço público, o gesto, a intervenção, o evento, a 
instalação, o espetáculo, a apresentação, a arquitetura” (neto apud pallaMin, 2000, p.10) e 
que “exerce sobre o social preexistente um impacto, em que talvez a hegemonia seja confirma-
da ou desafiada” (p.10). Nos dois casos, cada um à sua maneira (figs. 25 e 26)39, a lógica parece 
ser o resgate – temporário – do citadino frente ao transe mental no qual, em razão da sobredose 
de estímulos da cidade moderna, estaria absorto (SingeR, 2004, p.98). 

 Em geral, enquanto a arte pública normalmente visa à instauração da reflexão sobre as 
formas de uso do espaço comum, onde se tramam as relações sociais entre diferentes (pallaMin, 
2010, p.24-25), e pode significar “um terreno privilegiado para efeitos de choque de sentidos 
(negação, subversão ou questionamento de valores)” (p.25), o pastiche publicitário não insistirá 
no questionamento das reponsabilidades políticas em torno à ocupação do espaço público que 
lhe serve de suporte – a intervenção, sob chancela de uma marca, atenderá muito mais à hiper-

38. “Veículos publicitários de todos os tipos, como o chapéu de metal de mais de dois metros, comentado por carlyle, lotaram as 
ruas até 1853, data em que foram proibidos.” (WilliaMS, 2011a, p.238)

39. Disponível em <http://www.parksthompson.com/street-art/7-crazily-creative-street-ads/>. Acesso em jun/14.
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realidade que autores como Eco (1984) ou Baudrillard (1991) identificarão nos parques temáticos 
e nos museus norte-americanos. nas palavras do semioticista italiano, tratam-se de “casos em que 
a imaginação [...] deseja a coisa verdadeira e para atingi-la deve realizar o falso absoluto; e onde 

as fronteiras entre o jogo e a ilusão se confundem [...] e a mentira é saboreada numa situação de 
“pleno”, de horror vacui” (1977/1984, p.14). É condição da narrativa publicitária, em que formato 
estiver, querer fazer-se perceber como esse estímulo à imaginação que alimenta o puramente 
alegórico, ou inclusive o mentiroso, como possível e, até mesmo, real.  

 o chapéu de carlyle oferece antecedentes para a técnica criativa que himpe (2007), 
como já mencionamos, chamará, procurando dar conta dos formatos publicitários não conven-
cionais, de instalação, destacando que “enquanto as campanhas publicitárias tradicionais ao ar 
livre continuam sendo passivas e remotas, as instalações permitem que as mensagens de marca 
cobrem vida tridimensional e integrem-se por completo nas ruas” (p.92). características muito 
semelhantes têm as peças e ações que Sanabra (2010, p.49) reúne sob a etiqueta outdoor media, 
em Big format advertising: 

Figura 25: North American Footprint, do artista Rodsworth, em Montreal, no Canadá (2012).  

Fonte: poch, arcadi; poch, daniela, 2013, p.52.

o artista peter gibson, 
aka roadsworth, tem 

uma série de obras com 
intevenções sobre faixas 

de pedestre e outras 
sinalizações de rua. 
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existem maquetes gigantes de alguns produtos como xícaras de café, sushis ou inclusive aviões 
que conferem grande notoriedade ao produto e, além disso, convertem-no em algo espetacular. 
também se usa a arquitetura e o mobiliário urbano como suporte [...] entre os bus doors e as 
lonas de grande formato, sobra um grande espaço: a rua. um suporte perfeito e uma grande lona 
em branco que muito frequentemente abriga grandes peças. 

 para além do entendimento da cidade como suporte, o uso da paisagem urbana, na arte 
ou na publicidade, vale-se de todas as condições e características que levaram Kittler (1996) a 
concebê-la, a partir de uma analogia entre seu funcionamento e a atividade de sistemas informá-
ticos, como media, como ponto de encontro de redes que garantem o tráfico de dados e o pro-
cessamento de informações. a cidade carrega – e transmite de geração a geração – as práticas e 
a cultura de uma sociedade. da perspectiva desse sistema cidade-media, arte e publicidade são 
dados que comunicam uns sobre (e em interação com) os outros, que compartilham circuitos, 
mas que, de um ponto de vista informacional, não se distinguem qualitativamente. 

 a constatação permitir-nos-ia um modelo teórico para interpretar os movimentos que, 
na cultura, como vimos em Williams, favorecem a incorporação de determinadas formas sim-
bólicas por outras, a infiltração de estéticas marginais em formas dominantes. Seriam todos 
dados em interação, a serviço do funcionamento do sistema. doses de informação que circulam 
com a finalidade de manter o sistema cultural em rotação. 

 como linguagem articulada para o mercado, e apesar de suas regras, a publicidade lida 
perfeitamente bem com as contaminações. não se preocupa com fronteiras entre campos e faz da 

Figura 26: Détournement publicitário sobre faixa de pedestre. Fonte: parksthompson.com.
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bricolagem um procedimento legítimo e efetivo para a criação. processo, ele mesmo, aliás – como 
sugere carrascoza (2011, p.49) –, também emprestado da arte, especialmente das vanguardas mo-
dernistas. bricolada, a publicidade não teme competir com a arte; pelo contrário, espera extrair, da 
convivência, processos criativos capazes de enriquecer e embelecer a experiência do consumo. 

 Às poéticas que a guerrilha publicitária teria importado da arte, cuja genealogia busca-
mos traçar no primeiro capítulo, somar-se-ão, segundo o caminho que nos pareceu fundamental 
percorrer, as práticas do ativismo criativo que emergiram, na europa e nos estados unidos, 
entre as décadas de 1950 e 1960, em decorrência da agitação cultural e das profundas transfor-
mações sociais provocadas, no mundo ocidental, pela Segunda guerra. tais práticas, veremos, 
são herdeiras do Modernismo, mas extrapolam seu terreno de atuação para além do campo das 
artes e procuram inserir-se na vida cotidiana, combatendo e denunciando a consolidação de 
uma sociedade cada vez mais organizada para o consumo. 
 
 É no contexto de uma cidade-mídia, sem que façam menção à concepção de Kittler, 
que os situacionistas formularão, no rastro dos seus antecessores letristas, uma teoria pioneira 
sobre o uso criativo da cidade (caReRi, 2013; Jappe, 1998; WaRK, 2011). a ocupação ati-
va do espaço urbano, em busca de experiências que superassem as visitas puramente estéticas 
dos dadaístas, em paris, e mais próxima à mobilização do club dadá pelas ruas de berlim, nos 
interessa na medida em que traz à baila novamente a atitude ativa do espectador desejado pelo 
teatro Épico, mas munido de uma novidade: a imaginação. o espectador situacionista deve, 
ainda mais literalmente que em brecht, agir, mas agir criativamente. 

 A noção de ação, que, como já ressaltamos, relaciona-se com o termo grego drama, 
penetrará não somente o ativismo do século XX, como igualmente frequentará, refrescando 
o intercâmbio de referências entre criação artística e publicitária, a literatura de marketing e 
publicidade, especialmente a partir dos anos 1990, com o crescimento da discussão ao redor 
de conceitos como experiential marketing, engagement marketing ou, nos anos 2000, brand 
activation e, recentemente, live marketing. produtos ou marcas são colocados em movimento; são, 
no sentido etimológico do latim actio, levados a fazer, a realizar. ou, na proposta de Russell perry, 
da MWorks-Maccann-londres, incluem-se entre estratégias de brand activation “atividades que 
dão vida à marca e encorajam a participação do consumidor – física ou digitalmente”40. 

 pine e gilmore (1999), que cunharam a expressão The Experience Economy, em livro de 
mesmo nome, acreditam que as marcas teriam descoberto, a partir da experiência da disneylân-
dia, a importância de pensar um bem como fonte de ação, e interação, capaz de envolver o consu-

40. Ver o artigo “So what is brand activation”, publicado no The Guardian. disponível em <http://www.theguardian.com/media-ne-
twork/marketing-agencies-association-partner-zone/so-what-is-brand-activation>. acesso: nov/14.
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midor. para os dois consultores, que recorrem à metáfora do espetáculo, do teatro e da encenação 
ao longo de todo o texto, é por meio da ação que marcas geram sensações – e lembranças. 

 o que pine e gilmore chamam de ação encontrará potencial equivalente, no contexto 
da ativação, na promessa de “bringing life to the brand”, de levar o consumidor a contracenar 
com uma marca, como se também ela desempenhasse um papel. em comum, ambos os concei-
tos destacam, a exemplo do que Rosenberg dissera a respeito dos happenings, a unicidade do 
evento compartilhado entre marca e espectador. na arte, e no consumo, a impossibilidade de 
duplicar a experiência imprimiria sensações únicas e longevas na memória do consumidor. 

 no esquema proposto por pine e gilmore (1999, p.30), do qual se extraem quatro tipos ge-
rais de experiência (do latim experientia: ensaio, prova, tentativa; experiência adquirida, prática), 
a ação compartilhada entre marca e consumidor variaria sobre dois eixos: um, horizontal, no qual 
a interação oscilaria de uma participação passiva a uma ativa, e outro, vertical, capaz de pontuar 
a diferença entre níveis de experiência física ou emocional. Apesar da explicação simplificada 
do que chamam de experiência, e de escapar ao nosso objetivo de permanecer no estudo de sua 
produção/criação, a proposta dos autores nos permitiria filtrar, ao menos breve e didaticamente, as 
diferenças entre as experiências na guerrilha publicitária e em seu relato em vídeo (fig. 27).

absorção

Videorrelato

guerrilha original
imersão

participação 
passiva

Entretenimento Educacional

EscapistaEstética

participação 
ativa

Figura 27: The Experience Realms, esquema de “dimensões da experiência”, de pine & gilmore.

Fonte: gilMoRe; pine, 1999, p.30.
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 enquanto a experiência original da guerrilha reuniria as características da experiência 
escapista, “encontros memoráveis que envolvem uma imersão muito maior que as experiências 
educativas e de entretenimento”, nos quais “o convidado é um participante ativamente envolvido” 
(p.33), o videorrelato estimularia mais as características da experiência atribuída ao eixo da absor-
ção, “ocupando a atenção da pessoa e levando a experiência para sua mente” (p.31). extraem-se 
do esquema de pine e gilmore, como aprofundaremos nas páginas seguintes, espectadores mais 
ativos – e épicos, tendo ainda em vista a discussão de brecht – na guerrilha que em seu videorre-
lato.

 a analogia ao mundo do espetáculo, tão presente em The Experience Economy, convi-
da-nos a uma imediata aproximação à crítica mais conhecida de debord (1967/2012), principal 
teórico da internacional Situacionista. para o autor, a sociedade do espetáculo produziria o 
consumo passivo e incessante de imagens responsáveis pela separação e distanciamento entre 
o sujeito e a construção da sua realidade. Na lógica da economia da experiência e da ativação, 
aparentemente, a sociedade excitada, da sensação, na qual todos estariam ocupados de uma 
autoemissão e promoção (tÜRcKe, 2010), assistiria aos consumidores participando, mais ati-
vamente, na fabricação da sua própria experiência de consumo e do discurso que, na ótica de 
debord, garantiria sua alienação. 

 Neste capítulo, entende-se, a partir de diversas leituras e entrevistas com profissionais 
de criação, que a crítica de debord e de seus colegas situacionistas forneceu princípios, proce-
dimentos e utopias para ativistas que, praticando a teoria situacionista, viabilizaram modos de 
criar, fazer e desafiar recuperados, mais tarde, pela indústria do espetáculo. A mesma diluição 
do choque pioneiro dos modernistas, esmiuçada por Williams (1989/2011b) em Política do 
modernismo, teria operado sobre a atuação herdeira e apaixonada das neovanguardas e dos 
movimentos da contracultura que atravessaram a europa ocidental e os estados unidos, em me-
ados do século XX. São justamente os ecos dessas formas de expressão, porém, que, filtrados e 
desviados pelo mercado, costurarão a poética envolvente e sensível da guerrilha publicitária e, 
ficcionalizada pela sintaxe narrativa herdada do cinema, dos seus videorrelatos.

o que aconteceu rapidamente foi que o modernismo em pouco tempo perdeu sua postura anti-
burguesa e alcançou uma integração confortável no novo capitalismo internacional. Sua inves-
tida no mercado global, transfronteiriço e transclassista, revelou-se espúria. as formas dessa 
investida inclinaram-no a uma competição cultural e a uma interação comercial obsoleta, com 
suas mudanças de escolas, estilos e moda tão essenciais ao mercado. As técnicas significativas 
de desconexão, adquiridas com tanta dificuldade, são realocadas, com a ajuda da insensibilidade 
especial dos técnicos treinados e confiantes, como meros modos técnicos da publicidade e do ci-
nema comercial. as imagens da alienação e da perda, isoladas e apartadas, e as descontinuidades 
narrativas tornaram-se a iconografia fácil dos comerciais, e o herói solitário, amargo, sardônico e 
cético assume seu lugar já pronto como estrela de um thriller. (WilliaMS, 2011b, p.7).
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2.1. da poética situacionista à situação de consumo 

 Os precedentes da ação da Internacional Situacionista talvez sejam tão importantes quanto 
a própria atuação do grupo para entender os modos como as ideias e as condutas situacionistas 
espraiaram-se por diversas manifestações da indústria da cultura, e da publicidade, no decorrer 
da segunda metade do século XX. As práticas de jovens na casa dos 20 anos e, principalmente, o 
contexto histórico e social onde emergiram, revelam como a própria crítica ao sistema produtivo 
dirigido à acumulação do capital viu-se afetada pela engrenagem marginalizadora do sistema, e 
também tentada pelo modo de vida cultivado pela burguesia industrial e capitalista. 

 Jappe (1998), em Guy Debord, esclarece que a ascensão do letrismo, em paris, está intima-
mente relacionada com certa ressaca cultural pela qual a França teria passado após a Segunda guerra: 

os anos 1920, em particular a primeira metade, estão marcados, na França, por uma notável 
efervescência, que se prolongará até os anos 1930. depois da liberação de 1945, pelo contrário, 
passado um breve momento de euforia, o clima político e cultural apresenta-se mais cinzento e 
muito distante de toda a novidade revolucionária. Se o surrealismo tinha perdido, já desde 1930, 
grande parte da sua carga inovadora, durante o pós-guerra sua decadência fica brutalmente evi-
dente: sintoma disso são, por um lado, sua entrada nos templos de arte burguês e na publicidade, 
e, por outro, o retrocesso espiritualista de muitos de seus adeptos.41 (Jappe, 1998, p.67).

 da mesma forma, acredita, o panorama político, dominado pelas “forças burguesas”, 
oferecia uma polarização ideológica, na qual o partido comunista Francês, única possibilidade 
de oposição ao projeto da sociedade de consumo irradiado pelos Estados Unidos, encontrava-se 
“totalmente submetido à uRSS”, caracterizava-se por um “dogmatismo delirante” e “sufocava 
qualquer pensamento de esquerda” afastado de seus “manuais”42 (p.68). nesse cenário, dirá o 
filósofo e ensaísta alemão, “pode-se dizer, portanto, que o Letrismo de Isou representa, apesar 
de suas limitações, a única verdadeira novidade do pós-guerra” (p.69).

 no que diz respeito a indicadores econômicos, de diferente modo, a década de 1950, 
período de gestação da Internacional Situacionista, significou um boom expressivo no desen-
volvimento do país. em cinco anos, entre 1953 e 1958, “a produção industrial da França cresce 
57%, enquanto nos demais países europeus o valor médio é de 33%”. de acordo com Jappe, “não 
se trata de um mero crescimento quantitativo, mas sim de um passo qualitativo que revoluciona 
profundamente a vida cotidiana, introduzindo um estilo denominado “métro-boulot-dodo” (p.69). 

41. “los años veinte, y en particular la primera mitad, están marcados en Francia por una notable efervescencia que se prolonga 
hasta los años treinta. tras la liberación de 1945, por el contrario, una vez pasado un breve momento de euforia, el clima político y 
cultural se presenta más bien gris y muy alejado de toda novedad revolucionaria. Si el surrealismo había perdido ya desde 1930 gran 
parte de su carga innovadora, durante la posguerra su decadencia se hace evidente de modo casi brutal: señal de ello son, por una 
parte, su entrada en los templos del arte burgués y en la publicidad y, por otra, la involución espiritualista de muchos de sus adeptos.” 

42. no relato sobre maio de 68, em paris, escrito duas semanas após o início das agitações, o grupo inglês Solidarity declarará que “o 
Partido Comunista Francês e os trabalhadores sob sua influência provaram ser o último e mais efetivo “freio” do desenvolvimento da 
atividade revolucionário autônoma da classe trabalhadora” (2008, p.14).
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 Será justamente essa transformação na economia francesa que, no momento em que os 
letristas davam seus primeiros passos, promoveu um giro vertiginoso na vida social e na dinâ-
mica cultural de Paris, e levou o filósofo francês Henri Lefebvre, ainda em 1947, a escrever o 
primeiro volume da obra A crítica da vida cotidiana. 

 O pensamento de Lefebvre exercerá forte influência sobre os primeiros textos de Debord 
e sobre a busca de uma nova relação com a vida e a cidade. até aquele momento, a sociologia 
da metrópole entendera a cidade moderna como um desdobramento violento e desagregador 
da sociedade industrial (SiMMel, 2000). o ineditismo das ideias de lefebvre debruçava-se 
sobre um modo de vida já transformado em realidade cotidiana e buscava analisar como, na 
maturidade das sociedades industriais, se davam as relações entre trabalho, família e lazer, os 
três pilares que, segundo o autor, estruturavam a vida cotidiana. O filósofo francês rompia com 
a tradição da crítica social marxista ao diagnosticar uma contradição de partida das teorias 
marxianas sobre a alienação: o trabalho era, sim, e sem dúvida, o espaço inicial do alheamento 
do sujeito, mas era também, e por outro lado, a estrutura sobre a qual se ergueria toda a rede de 
socialização que orienta a vida do homem industrial (p.62). 

dentro da estrutura da sociedade burguesa (e do regime capitalista), o trabalho é vivido e 
experimentado pelo trabalhador como um poder alheio e opressivo. não só a divisão técnica 
e a divisão social do trabalho sobrepõem-se e impõem-se sobre ele, sem que saiba as razões, 
como ele também sabe que está trabalhando para si mesmo, direta ou indiretamente. além disso, 
o caráter fragmentário de trabalho individual é, de fato, interdependente com a socialização 
cada vez mais completa do trabalho produtivo. Fragmentação e socialização são os aspectos 
dialeticamente contraditórios do processo de trabalho, nos casos em que as forças produtivas 
são altamente desenvolvidas. Trabalho fragmentado só pode ser significativo e produtivo num 
contexto de trabalho global ou total.43 (leFebVRe, 2014, p.61).

 a particularidade da abordagem que lefebvre propunha teria sido, ainda segundo o 
autor, a responsável pela pequena receptividade dada ao livro no momento do lançamento. 
no entanto, reconhece lefebvre na reedição do livro de dez anos mais tarde, a resistência da 
esquerda ortodoxa não teria impedido “certo número de jovens intelectuais” de lerem “a obra 
com interesse” (p.29). A breve produção bibliográfica de Debord e, principalmente, os primei-
ros manifestos e a prática situacionista demonstram, sem dúvida, que o grupo estaria entre os 
“jovens intelectuais” irrigados pelo pensamento de Lefebvre.

 Entre as teses discutidas pelo filósofo francês em A crítica da vida cotidiana, alguns 

43. “Within the framework of bourgeois society (and the capitalist regime) work is lived and undergone by the worker as an alien 
and oppressive power. not only do the technical division and the social division of labour overlap and impose themselves on him 
without his knowing the reasons why, but also he knows that he is working for himself, either directly or indirectly. Moreover the 
fragmented character of individual labour is in fact interdependent with the increasingly complete socialization of productive labour. 
Fragmentation and socialization are the dialectically contradictory aspects of the labour process wherever the productive forces are 
highly developed. Fragmented labour can only be meaningful and productive within global or total labour.”
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pontos são especialmente elucidativos para a compreensão da emergência da práxis letrista e, 
em seguida, dos situacionistas, na França da década de 1950.

 lefebvre dedicou atenção especial aos modos como o processo de alienação ter-se-ia 
transformado diante da presença cada vez mais abrangente da tecnologia na vida cotidiana. a se-
paração – palavra que usarão os situacionistas – começaria na linha de produção para transferir-se 
às relações privadas do trabalhador, até acomodar-se no momento de lazer. ao deixar o trabalho, 
afirma Lefebvre, o trabalhador buscaria repor o sentido existencial que a divisão do trabalho es-
vaziara no processo industrial. por essa razão, a vida privada do proletariado seria alheia à sua 
vida social; em cada instância, o sujeito seria e agiria de maneiras diferentes. Seríamos outros fora 
do trabalho. O mesmo fenômeno, ainda segundo Lefebvre, verificar-se-ia nas atividades de lazer, 
quando a vontade de romper com o papel produtivo seria levada às últimas consequências, impli-
cando ao mesmo tempo um distanciamento em relação à própria rotina da vida em família (p.53).

para nós, na nossa sociedade, com as formas de intercâmbio e com a divisão do trabalho que a regem, 
não há nenhuma relação social – relação com o outro –, sem certa alienação. e cada indivíduo existe 
socialmente apenas por e dentro de sua alienação; assim como ele só consegue ser para si mesmo e 
sob certa privação (com a sua consciência privada).44 (leFebVRe, 2014, p.37-38).

 a espécie de sentença à fragmentação da nossa consciência e da nossa personalidade, 
ainda de acordo com lefebvre, estaria igualmente no consumo, uma vez que todo o sistema 
social das sociedades industriais repetiria a lógica da produção. Desde cedo, o sujeito moderno 
estuda em função da aquisição de uma aptidão que, mais tarde, será usada como moeda de troca 
na relação de produção. 

 por essa razão, o desenvolvimento técnico, observado nos dois momentos da Revolução 
industrial, no século XiX, teria extrapolado o espaço da produção, derramando tecnologia so-
bre os bens de consumo capazes de proporcionar lazer ao trabalhador. o rádio, o teatro, a tele-
visão e o cinema são os principais exemplos a que lefebvre recorrerá para sustentar a complexa 
dimensão da alienação nos níveis do trabalho, da família e do lazer: “os elementos constitutivos 
do lazer são propensos a ser imagens e filmes. E imagens e filmes que são (ou, pelo menos, 
aparentam ser) o mais distante possível da vida real” (p.56). 

 esse distanciamento em relação ao cotidiano de trabalho é que, na sociedade dos bens 
técnicos de consumo, seria apresentado como garantia de “intervalo” e “relaxamento” ao sujei-
to produtivo. por sua vez, a ênfase na relação do lazer com as imagens novamente aproximará 
a teoria de Lefebvre, como já citamos e retomaremos adiante, à crítica da sociedade do espetá-

44. “For us, in our society, with the forms of exchange and the division of labour which govern it, there is no social relation – rela-
tion with the other – without a certain alienation. And each individual exists socially only by and within his alienation, just as he can 
only be for himself and by his deprivation (his private consciousness).”
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culo, que debord publicará quase 20 anos depois.

 lefebvre, assim como os ensaios posteriores de eco (1984) sobre a hiper-realidade, reu-
nidos no livro Viagem na irrealidade cotidiana, mencionado na abertura do capítulo e retomado 
à frente, dirá que a nascente indústria do lazer estaria oferecendo nova perspectiva à crítica de 
Marx sobre a alienação, insistindo na sua criativa renovação fora dos limites do trabalho. o la-
zer e a infinidade de bens de consumo que facilitam o descanso do trabalhador seriam a dimen-
são moderna da alienação que o próprio sistema capitalista teria forjado para, superada a rodada 
de levantes revolucionários que a França assistira desde 1848, atualizar seu funcionamento e 
equilibrá-lo, em meados do século XX. 

estamos entrando no vasto domínio da imagem inversa ilusória. o que encontramos é um mundo 
falso: em primeiro lugar, porque não é um mundo, e porque ele se apresenta como uma verdade, 
e porque imita a vida real a fim de substituir o real pelo seu contrário; substituindo infelicidade 
real por ficções de felicidade, por exemplo: oferecendo uma ficção em resposta à necessidade 
real para a felicidade, e assim por diante. Este é o ‘mundo’ da maioria dos filmes, da maioria da 
imprensa, do teatro, da sala de música: de um grande setor de atividades de lazer.45 (p.57).

 no entanto, como raciocinará lefebvre, a participação quase universalizada – consciente 
ou inconscientemente – no processo de transformação do cotidiano pela técnica, em medidas 
desiguais, não pressuporá inclusão. pelo contrário, a distribuição e o acesso desequilibrado à 
tecnologia estariam agravando os níveis de desigualdade da sociedade industrial, não mais so-
mente no que a trabalho dissesse respeito, mas especialmente na realidade associada aos meios 
e práticas de acesso ao consumo. como explica o autor, antes da sociedade moderna industrial, 
o espaço de produção, familiar e autossustentável, coincidia em grande medida com o espaço 
de consumo (p.52-53). após a industrialização, também essa dinâmica fora separada e, se, em 
Paris de 1950, a inclusão na produção não significava garantia de possibilidade de consumo, a 
exclusão do processo produtivo, por outro lado, certamente comprometia as chances de consumo 
do habitante da metrópole novamente colocada em desenvolvimento acelerado. Que o consumo 
estivesse crescendo, alertará Lefebvre, não significava que estivesse crescendo para todo mundo. 

 o quadro apresentado por lefebvre ganha matizes importantes, especialmente num ponto 
que interessa ao trabalho, se articulado com a análise que Williams (1974/2003) faz sobre o apa-
recimento da televisão e, principalmente, do broadcasting, ao longo da primeira metade do século 
XX, na inglaterra. em Television: technology and cultural form, o autor explica que a divisão do 
trabalho, mas principalmente a progressiva separação campo x cidade, trabalho x lazer, trabalho 
x lar, dará as condições para que tecnologias já disponíveis – fotografia, cinema, telégrafo e rádio 

45. “We are now entering the vast domain of the illusory reverse image. What we find is a false world: firstly because it is not a 
world, and because it presents itself as a true, and because it mimics real life closely in order to replace the real by its opposite; by re-
placing real unhappiness by fictions of happiness, for example – by offering a fiction in response to the real need for happiness – and 
so on. This is the ‘world’ of most films, most of the press, the theatre, the music hall: of a large sector of leisure activities.” (p.57).
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– fossem cruzadas em direção à transmissão em larga escala e ao consumo doméstico de imagens 
em movimento. a nova organização do tempo, diante da industrialização da produção e do consu-
mo, incompatibilizara-se com o ateliê de trabalho no qual, como escreveu Benjamin (1936/2012), 
os artesãos, encarregados do processo completo do trabalho, compartilhavam histórias e atualiza-
vam notícias. na lógica da vida serializada e do trabalho abstrato, associados a uma nova agenda 
cotidiana e a outra forma de manutenção da família, nucleada já de acordo com as distâncias que 
a urbanização impusera, cresce a necessidade de informação sobre o mundo “lá fora”:

houve uma melhora relativa dos salários e das condições de trabalho, e houve uma mudança 
qualitativa na distribuição do dia, da semana e do ano, entre o trabalho e os períodos fora do 
trabalho. estes dois efeitos combinaram-se numa importante melhoria da pequena casa de 
família. No entanto, esta ‘privatização’, que era ao mesmo tempo uma conquista eficaz e uma 
resposta defensiva, trouxe consigo, como consequência, uma necessidade imperiosa de novas 
formas de contato. Os ‘novos lares’ podem parecer privados e autossuficientes, mas só podiam 
manter-se pelo financiamento regular de fontes externas, e estas, num período de emprego/preços 
e depressões/guerras, tiveram influência decisiva e, muitas vezes, disruptiva, sobre aquilo que 
era visto como um projeto autônomo de ‘família’. Este relacionamento criou tanto a necessidade 
quanto a forma de um novo tipo de ‘comunicação’: notícias de “fora”, a partir de fontes antes 
inacessíveis. [...] algumas pessoas falaram das novas máquinas como engenhocas, mas eram 
sempre muito mais do que isso. Elas eram tecnologia de um conjunto de valores e respostas 
inscritos nos limites e nas pressões determinantes da sociedade capitalista industrial.46 (p.21).

 Junto da introdução de novas tecnologias, observam-se transformações sociais que, 
quer sejam suas causas ou suas consequências, necessariamente se manifestam em relação à 
aceitação, indiferença ou rechaço de seus alcances. na década de 1950, as imagens, centrais 
para a discussão da sociedade do espetáculo, começavam a se tornar uma realidade, atualizada 
pelo movimento (METZ, 2010), dentro dos próprios lares industrializados europeus.  

 Jappe (1998), buscando ilustrar a sociedade francesa que conviveu com o aparecimento 
da ação letrista e situacionista, reúne dados que dão forma concreta ao interesse de lefebvre 
pela invasão de bens de consumo industriais na vida cotidiana:

entre 1954 e 1956, duplicam-se os gastos dos franceses com eletrodomésticos. em 1957, o nú-
mero de estudantes de ensino secundário tinha sextuplicado em relação a vinte anos antes. essa 
irrupção repentina da modernidade, num momento em que ela já existe em outros países, faz 
com que, na França, mais do que em outros lugares, se faça sentir a modernização capitalista; e 

46. “there was some relative improvement in wages and working conditions, and there was a qualitative change in the distribution 
of the day, the week and the year between work and off-work periods. These two effects combined in a major emphasis on improve-
ment of the small family home. Yet this privatisation, which was at once an effective achievement and a defensive response, carried, 
as a consequence, an imperative need for new kinds of contact. The new homes might appear private and ‘self-sufficient’ but could 
be maintained only by regular funding and supply from external sources, and these, over a range from employment and prices to de-
pressions and wars, had a decisive and often disrupting influence on what was nevertheless seen as a separable ‘family’ project. This 
relationship created both the need and the form of a new kind of ‘communication’: news from ‘outside’, from otherwise inaccessible 
sources. […] Some people spoke of the new machines as gadgets, but they were always much more than this. they were applied 
technology of a set of emphases and responses within the determining limits and pressures of industrial capitalist society.”
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a geração jovem é particularmente sensível a essa mudança.47 (Jappe, 1998. p.69).

 É esse o cenário, no qual “manifestações dos avanços brilhantes do ‘lar ideal’ constituem 
fatos sociais de primeira importância” e “técnicas modernas penetraram a vida cotidiana [...] pro-
vocando novos conflitos estruturais na vida concreta da sociedade” (LEFEBVRE, 2014, p.30-31), 
que assiste à barulhenta, performática e escandalosa aventura de jovens liderados – como coinci-
dentemente ocorrera na relação entre tzara e os dadaístas – por um artista revolucionário romeno.  

2.1.1. O jovem como força criativa (e criadora) da revolução

 a combinação de três fatores – esterilidade cultural do pós-guerra, redundância no de-
bate político e profunda transformação técnica da vida cotidiana –, elencados principalmente a 
partir das leituras de lefebvre (2014) e Jappe (1998), mas também de Mension (2001), granés 
(2012) e plant (2008), oferece uma explicação possível, certamente entre outras, para a conver-
são do encontro de jovens não ajustados ao seu tempo e espaço histórico num movimento em 
defesa da ação criativa. a práxis, defendera lefebvre (1947/2014), era um dos últimos antído-
tos para a alienação que separava sujeito e história. A transformação dependia de uma atitude 
ativa frente à força revolucionária da técnica; o homem criara a tecnologia e, agora, haveria de 
usá-la para recriar a própria vida.

 É possível distinguir duas etapas na atividade letrista, surgida na década de 1950, em 
Paris. Num primeiro momento, o movimento teve a liderança de Isidore Isou. O jovem romeno 
acreditava que a revolução da qual carecia o mundo ocidental pós-guerra necessariamente ha-
veria de partir de uma grande decomposição no uso da palavra. “Reduciendo intencionalmente 
cada una de las artes a su mínima expresión, quisieron acelerar el advenimiento de la paradisí-
aca era letrista” (gRanÉS, 2012, p.106). Matriz do pensamento, das relações e da vida social, 
sob intervenção, a palavra desencadearia, como confirma Jappe (1998), profundas mudanças 
nas demais esferas da existência e das ciências:

isou, nascido em 1924, na Romênia, propõe ao establishment cultural de paris, a partir de 1946, 
uma renovação total, não só das artes, como de toda a civilização. Retomando a carga icono-
clasta dos dadaístas e dos primeiros surrealistas, isou quer levar às últimas consequências a 
autodestruição das formas artísticas iniciada por baudelaire, e o passo que falta dar para alcançar 
esse fim é a redução da poesia ao seu elemento último, a letra [...] Com um pequeno grupo de 
seguidores, isou amplia este procedimento e outros a todos os âmbitos artísticos e sociais, como 
o cinema e a arquitetura. (Jappe, 1998, p.65). 

47. “entre 1954 y 1956 se duplican los gastos de los franceses en electrodomésticos. en 1957 el número de estudiantes de secundaria 
se ha sextuplicado respecto a veinte años antes. esta irrupción repentina de la modernidad, en un momento en que ésta existe ya en 
otros países, hace que en Francia más que en otras partes se vea venir la modernización capitalista; y la generación joven es particu-
larmente sensible a este cambio.”
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 isou sustentava também que uma revolução efetiva não tivera lugar por, até então, entre-
gar o protagonismo a forças que, segundo ele, já se haviam acomodado à lógica da produção e 
do consumo alienados do sistema capitalista. o proletariado da indústria, dizia, de certa forma 
coincidindo com o diagnóstico de Lefebvre, teria sido cooptado justamente por encontrar um 
lugar na engrenagem produtiva. Seu trabalho era fundamental e, em igual medida, responsável 
pela manutenção da ordem dominante. a revolução só se tornaria possível – e concreta – se 
partisse de agentes excluídos pelo sistema – e, na europa dos anos 1950, tal agência, para os 
letristas, deveria ser assumida pela juventude.  

A análise de Isou teve o efeito de uma revelação. Os jovens, ao carecerem de consumo, impos-
sibilitados de aceder aos postos onde poderiam exercer sua criatividade, convertiam-se numa 
força econômica externa e potencialmente revolucionária. o erro do liberalismo e do marxismo, 
pensava isou, tinha sido esse: centrar-se nos agentes ativos da economia e não contemplar os 
atores que ficavam de fora do sistema.48 (gRanÉS, 2012, p.121).

 essa “descoberta”, ao lado da “convicção de que primeiro é necessário desmontar o 
mundo para, em seguida, reconstruí-lo não sob o signo da economia, mas sim sob o signo da 
criatividade generalizada” (Jappe, 1998, p. 65), foi, sem dúvida, o principal legado de isou 
para a segunda fase do letrismo francês, quando guy debord, gil J. Wolman, Serge berna e 
Jean-louis brau romperam com o romeno e fundaram a internacional letrista. 

 Jovens de classe média, desempregados e sem perspectivas de participação num mundo 
diferente do mundo da guerra que seus pais haviam construído, frequentavam o café Mabillon, da 
incipiente filosofia existencialista, e, depois, mais marcadamente, o Moineau, em reuniões nas quais 
discutiam maneiras de desafiar o equilíbrio da sociedade ocidental, cujo funcionamento não previa 
lugar para suas ideias e formas de atuação. “lo que reverberaba en la mayoría de sus miembros 
no era una vocación artística ni filosófica, sino el ansia de aventura y diversión” (GRANÉS, 2012, 
p.152). como relembra o letrista Jean-Michel Mension (2001, p.26), no pequeno livro The Tribe:

Joël e eu nos sentimos imediatamente em casa lá. era um pequeno bistrô, que, lotado, não com-
portava mais de cinquenta pessoas – mesmo que a polícia dissesse 150. as pessoas no Moineau 
eram totalmente diferentes, tinham histórias muito diferentes para contar. Quase todo mundo tinha 
a mesma reação ao abrir a porta do lugar: a maioria fugia; o resto dizia para si mesmo: ‘É isso 
daqui, este é o único lugar para mim!’ este grupo era conhecido por algumas pessoas como “a 
família”; meu próprio nome para ele era “a tribo”. as coisas continuaram assim por pouco tempo, 
não duraram muito – mas esses momentos são muito preciosos na vida, e distintamente raros.

48. “El análisis de Isou tuvo el efecto de una revelación. Los jóvenes, al carecer de capacidad de consumo, imposibilitados para 
acceder a los puestos donde podrían desplegar su creatividad, se convertían en una fuerza económica externa y potencialmente 
revolucionaria. el error del liberalismo y del marxismo, pensaba isou, había sido ése: centrarse en los agentes activos de la economía 
y no contemplar a los actores que se quedaban por fuera del sistema.”
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 nas verdadeiras tertúlias às quais 
comparecia, a tribo debatia formas de 
romper as barreiras do sistema que a im-
pedia de contribuir com o próprio mundo 
no qual viviam. inicialmente pouco preo-
cupados com a teorização de suas inquie-
tações, levaram às últimas consequências 
as excursões e intervenções urbanas inau-
guradas, na arte, pelas vanguardas das 

primeiras décadas do século XX: 

para os letristas, o verdadeiro problema re-
volucionário, em uma sociedade produtiva, 
era o tempo livre. o capitalismo e o socia-
lismo haviam se esquecido de que o maior 
anseio do ser humano não é trabalhar, mas, 
sim, uma vida apaixonante, e a única forma 
de obtê-la era dispondo de tempo e de um 
entorno urbano propício para a vivência 
de experiências excitantes. os dadaístas 
berlinenses tinham dito algo parecido. a 
diferença era que os letristas, além de pri-
vilegiar o jogo, o ócio e a diversão, que-
riam desenhar um programa urbanístico 

que transformasse totalmente paris, convertendo a cidade num cenário intrigante, disponível à aventura e ao 
imprevisível. (gRanÉS, 2012, p.171).

 os métodos letristas escandalizaram paris e conquistaram a atenção de artistas e da 
imprensa francesa (gRanÉS, 2012), num modelo de ação que se repetirá entre os provos 
holandeses e diversos grupos subculturais ingleses, a partir da década de 1960: gerar buzz, de 
forma criativa, para virar notícia49. a atuação criativa da tribo, ainda sem a consciência teórica 
que será elaborada pela herdeira internacional Situacionista, destacou interferências sobre o 
funcionamento normal da rotina da cidade, desregulando-o e, com isso, criando as condições e 
o espaço do qual não dispunham para lançar seus deboches e fazer ouvidas suas reivindicações. 

 em “propostas para melhorar racionalmente a cidade de paris” (1955), a internacional 
letrista elencou uma série de recomendações para solucionar os problemas urbanísticos da 
capital francesa: incluir interruptores nos postes de iluminação pública, para que as pessoas 
pudessem ajustar a luz de acordo com sua vontade; transformar as igrejas em “casas de terror” 

49. Veremos adiante que a tática coincide com o princípio “Faça o trabalho da mídia por eles”, listado no livro Bela Baderna, refe-
rência bastante atual para ativistas de todo o mundo (boYd; Mitchell. 2013, p.61).

Figura 28: letristas Jean-Michel Mension e Fred, em foto 
de ed van der elsken, na década de 1950.  

Fonte: MenSion, 2001, p.47.
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(à maneira dos “castelos do terror” que, mais tarde, encontraremos em parques de diversão), 
destruir toda beleza, “quando não for promessa de felicidade” (apud Knabb, 2006, p. 13), e 
fechar os museus, doando seus acervos para bares e cafés. 

 A propósito, a campanha que a Ogilvy & Mather France criou para divulgar o projeto 
Smarter cities, da ibM, em 2013 – e que também resultou num videorrelato dos anúncios 
interativos e inteligentes nos quais a agência procurou traduzir o compromisso da gigante nor-
te-americana com o uso 
da tecnologia para a me-
lhoria da cidade –, man-
tém diálogo claro com as 
reivindicações letristas 
por um urbanismo mais 
amigável e lúdico, dispo-
nível à cocriação de seus 
habitantes (fig. 29 e 30). 

Figura 29: “publicidade inteligente” para “ibM – Smart ideas for smarter cities” (2013).

Fonte: Wired.com.

Figura 30. idem.
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 Motivação semelhante também revela a ação Silence drive, criada pela publicis lisboa 
para divulgar uma das características do Renault Twizy (fig. 31)50. no videorrelato, assistimos à 
visita do carro elétrico da montadora francesa à biblioteca de uma universidade local. a harmo-
nia no convívio entre homem e um dos maiores símbolos da modernidade industrial é encenada 
de maneira divertida e literal, e inscreve o modelo do carro dentro dos debates contemporâneos 
em torno às cidades sustentáveis, nos quais a iniciativa poderia ser discutida, sem grande resis-
tência, como “proposta para melhorar racionalmente a cidade de lisboa” e as grandes metró-
poles do mundo, em geral. 

 Sob a aventura letrista, a vida haveria de ter mais paixões, mais ludicidade e menos con-
venções. A intervenção e a performance, o corpo e a cidade foram as armas do projeto letrista. 
A Tribo de Paris de meados dos anos 1950 entendeu que a ação performática projetava suas 
demandas para além das tardes de álcool e éter no café Moineau, em Saint-germain.

50. disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=tnedBe6iQaw>. Acesso em set/14.

Figura 31: Quadros do videorrelato “Renault – Silence drive” (2014).

Fonte: canal da Renault portugal no Youtube.
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a novidade da proposta letrista radicava na tentativa de converter o estilo de vida marginal, os 
porres, o uso de drogas e a recusa ao trabalho, em manifestação política. O estilo de vida já não 
seria uma questão meramente privada, mas um manifesto errante, um grito e um petardo com os 
quais aturdir a sensibilidade da sociedade. (gRanÉS, 2012, p.155).

 a exemplo da indisciplina dadaísta de tzara, os letristas estavam menos dispostos a te-
orizar do que a se divertir (p.154). Acreditavam justamente que a vida boêmia, e a publicidade 
em torno aos escândalos que protagonizavam, representava um modelo alternativo de funcio-
namento da sociedade, proporcionando, assim, uma ruptura com a lógica produtivista da vida 
industrial. o ócio, no entendimento do grupo, era “uma declaração de guerra [...] à industriali-
zação, à incipiente sociedade de consumo, à burguesia [...] à miséria de ter que viver uma vida 
produtiva no lugar de uma vida excitante” (p.155-156).

 entre as ações que levaram a cabo e que se tornariam emblemáticas para o movimento, 
antecipando uma linguagem mais tarde verificada nas criações de agências de publicidade para 
promover marcas e produtos, destaca-se a “infiltração” (HIMPE, 2008, p.148) na missa de Pás-
coa da notre-dame: 

A demonstração mais clara eram seus desafios públicos. A ação que Serge Berna, um antigo se-
guidor de Isou e cliente habitual do Moineau, planejou em 1950, antes inclusive de que Debord 
se vinculara ao grupo, era um exemplo evidente. no dia 9 de abril daquele ano, berna, Jean
-Louis Brau, Ghislain Desnoyers de Marbaix e Michel Mourre infiltraram-se na missa de Páscoa 
que se celebrava na igreja de Notre-Dame. Mourre estava disfarçado de dominicano. Segundo 
christopher gray, havia conseguido a roupa, assaltando e amarrando um padre num dos quartos 
de fundo. Quando a cerimônia estava terminando, o falso dominicano subiu ao altar para ler um 
sermão redigido por Berna, no qual proclamava a morte de Deus e acusava a Igreja de ser a chaga 
que se estendia pelo corpo podre do ocidente. (gRanÉS, 2012, p.157).

 Ainda hoje é possível reconhecer ecos da criatividade letrista em guerrilhas de coletivos 
ativistas como improv everywhere ou the Yes Man, frequentemente também em alertas sobre 
a abusiva ingerência das lógicas de produção e de consumo na organização da vida cotidiana. 
Todas essas experiências articulam sistemas de significação e interação – gestos de provocação, 
surpresa, détournement de signos em contextos nos quais os sentidos originais são indiscuti-
velmente compartilhados, participação/cocriação do público, estética da impermanência etc. – 
operados da mesma forma por ações publicitárias. por exemplo, na performance realizada por 
um grupo de teatro, na sala de embarque do aeroporto de Stansted, em londres, em 2008, para 
divulgar a compra de ingressos no site lastminute.com (fig. 32)51. o grupo estava disfarçado 
em meio ao público, como passageiro, segurança e faxineiro, e, gradativamente, encenou um 
número musical no qual os limites entre realidade e ficção publicitária foram colocados à pro-

51. disponível em <http://benwoolf.co.uk/?portfolio=unexpected-performance-lastminute-com>. acesso em abr/14. 
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va. como explica Woolf (informação verbal52), roteirista e diretor da ação: “aconteceu de eu 
migrar para o cinema e para a publicidade tendo um background de teatro. e acho que tem sido 
assim desde sempre. Mas foi preciso o desenvolvimento da tecnologia de câmera para tornar 
possível a cobertura de um evento não controlado num espaço público, de uma maneira viável 
e vagamente gerenciável para uma marca [...] acho que as marcas esperam parecer divertidas, 
brincalhonas, e querem envolver-se no mundo comum dos consumidores. alguma coisa com a 
qual as pessoas possam se relacionar, ao invés dos anúncios brilhosos que mostram um mundo 
aspiracional, mas que elas não reconhecem exatamente”. 

 
 

52. entrevista concedida por WoolF, ben. Entrevista IX. [jan. 2015]. Entrevistador: Rodrigo Maceira. São Paulo, 2015. A entre-
vista encontra-se reproduzida nos anexos desta dissertação.

Figura 32: Quadros do videorrelato “lastminute.com – unexpected performance” (2008).

Fonte: benwoolf.co.uk.
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 Mesmo antes de ter debord entre seus frequentadores, o que ocorrerá a partir de 1952, 
os letristas cultivaram uma série de ideias que reaparecerão, com fundamentação consisten-
te, entre as páginas da Internacional Situacionista, a partir de sua primeira edição, em 1958. 
Alguns manifestos precursores da revista editada por Debord colocarão em circulação, já nos 
primeiros anos da década de 1950, ideias posteriormente adotadas pelo movimento. É o caso 
do “Formulário por um urbanismo unitário”, no qual gilles ivain (1953), frequentador das reu-
niões do Moineau, declarava repúdio às cidades racionalistas do mundo moderno e exigia um 
urbanismo que estimulasse a imaginação. 

 ivain faz menção aos “dias de Saint-germain” e desenvolve uma série de críticas à ar-
tificialização da experiência sob a ditadura da arquitetura funcional de Le Corbusier. Descreve 
ambientes “mais condutíveis para os sonhos que as drogas” (apud Knabb, 2006, p. 6), fala 
numa “civilização experimental [...] mais flexível, mais ‘brincalhona’” e encerra o texto de-
fendendo a deriva como uma prática para o exercício do novo urbanismo. deriva, aliás, muito 
relacionada com o conceito de situação, do qual ivain também se mostra partidário:

Guy Debord já apontou a construção de situações como um dos desejos fundamentais sobre 
os quais a futura civilização será fundada. essa necessidade de criação total esteve sempre 
intimamente associada com a necessidade de jogar com a arquitetura, com o tempo e com o 
espaço. (p.4).

 o conceito de deriva inscreve-se na tradição do flâneur de Benjamin, cujo caminhar 
absorto, desprovido de finalidade, pelas vias urbanas, traduz uma experiência estética moderna, 
única, e distinta da levada a cabo pelas multidões (benJaMin, 1991). dialoga igualmente 
com as referidas deambulações dadaístas, organizadas já durante a estada de Tzara em Paris, na 
década de 20, rumo à aliança com breton e à investigação do inconsciente da cidade (caReRi, 
2013, p.77). na deriva, no entanto, alerta debord, o acaso é menos importante do que parece, 
porque “as cidades têm contornos psicogeográficos, com fluxos constantes, pontos fixos e 
turbilhões que desencorajam fortemente a entrada ou saída de certas zonas” (apud Knabb, 
2006, p. 62) – na comunicação publicitária, está claro, a guerrilha em espaços urbanos pretende 
justamente ser um desses turbilhões. 

 Enquanto técnica, a deriva supõe uma consciência psicogeográfica, que prepara o er-
rante para lidar com os sentidos e efeitos que a lógica do desenho urbano é capaz de produzir. 
Seja na busca por uma desorientação intencional ou na pesquisa psicogeográfica de uma área 
escolhida da cidade, existem regras que orientam a deriva, e são justamente elas que Debord 
reúne em “teoria da deriva”, publicado em 1958, na Internationale Situationniste #2.

 A referência à psicogeografia de Kabyle, em “Introdução a uma crítica da Geografia 
urbana”, de debord (1955), é uma evolução da inquietação letrista quanto às “leis e aos efeitos 
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específicos do ambiente geográfico, conscientemente ou não, sobre as emoções e o comporta-
mento dos indivíduos” (apud Knabb, 2006, p. 8). no texto, debord insistirá na necessidade 
de se valer de todo e qualquer meio para detonar a crise daquilo que, mais tarde, chamará de 
sociedade do espetáculo.

o primeiro desses meios é, sem dúvida, a sistemática disseminação provocativa de uma série de 
propostas ocupadas em transformar toda a vida num jogo excitante [...] A maior dificuldade em 
tal empreendimento é transmitir, por meio dessas propostas aparentemente extravagantes, um 
grau suficiente de sedução séria. [...] Para alcançar isso, podemos imaginar um uso inteligente 
dos meios de comunicação atualmente populares. (deboRd apud Knabb, 2006, p.9).

 com a formalização da internacional Situacionista, em 1957, a contribuição da cidade 
para a formação do imaginário dos sujeitos e sua emancipação ganhará importantes reflexões 
em textos como o já citado “Teoria da deriva”, “Détournement como negação e como prelúdio”, 
“another city for another life” e “basic program of the bureau of urbanism unitary”. Segundo 
situacionistas que teorizaram a cidade, em especial debord, constant e Vaneigem, no contexto 
do final dos anos 1950 e da década de 1960, a revolução dependeria de um choque da cidade 
sobre o proletariado, que, àquela altura, já englobava os trabalhadores dos serviços e do efer-
vescente comércio resultante da consolidação de uma sociedade de consumo (bRoWn, 2011; 
KNABB, 2006; LEFEBVRE, 2014; SANT, 2008). As ruas deveriam convidar à reflexão sobre 
a rotina alienada e alienadora do sistema produtivo. 

 profundamente orientados pela teoria marxista do capital, particularmente pela descri-
ção que Marx faz do conceito de mercadoria (Jappe, 1998), os situacionistas estavam con-
vencidos de que a emancipação viria de fora do trabalho para dentro dele. o ócio criativo seria 
condição para denunciar o assujeitamento do homem frente à dimensão abstrata do trabalho e 
ao valor que colocava em circulação. a relação entre os indivíduos, na Modernidade industrial, 
dependia de uma abstração codificada na hierarquia da produção (JAPPE, 1998, p.26). Como 
alternativa à dinâmica da cidade fetichista, cuja sedução por meio da mercadoria ocultava as 
relações de dominação que barravam toda e qualquer pulsão revolucionária, os teóricos da in-
ternacional Situacionista apresentaram justamente a ideia de situação.

 como intervalo autônomo no cotidiano, as situações, criadas pelo homem para a liber-
tação do homem, deveriam estar regidas pela imaginação e pelo princípio do prazer. haveriam 
de combater o misticismo das imagens produzidas pela lógica do espetáculo, participando ati-
vamente da recomposição da paisagem urbana. É dizer: as situações enfrentariam o sistema por 
surgir à revelia dele, colocando em cena ações criativas capazes de competir com a indústria 
espetacular. A situação combatia a alienação, por exigir do sujeito a articulação completa do seu 
processo de criação, dispensado da fragmentação pela qual se via subjugado no trabalho: 
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O sujeito radical de Vaneigem nega o glamour sedutor do espetáculo com exigências de partici-
pação ativa; responde às mediações da vida espetacular com formas de comunicação imediatas e 
de controle direto; põe em xeque a afirmação do espetáculo de que circunscreve a realidade com 
ações e gestos que permitem formas de realização dos sujeitos num contexto mais amplo e esco-
lhido. Uma subjetividade criativa, imaginativa e sensual que toma as promessas do espetáculo ao 
pé da letra, desejando o fim de toda separação [...] Quer descartar os véus da experiência mercan-
tilizada, para ganhar a imediatez de um mundo vivido diretamente, no qual o potencial revelado 
por experimentos tecnológico e cultural fique libertado, e as possibilidades de um mundo livre de 
trabalho, necessidades e sacrifícios possam ser exploradas. Em resumo, o sujeito radical exige o 
direito a construir as situações nas quais vive. (plant, 2008, p. 68).

 Se existe uma poética por trás do conceito de situação, ela corresponde ao protagonismo 
que confere à imaginação no ato, no gesto da criação. O sujeito situacionista é livre para criar 
como quiser, o que quiser, sem atentar às exigências e a separação que moldam as produções 
voltadas ao mercado. o situacionista recupera a vocação criativa intrínseca ao homem, então 
domesticada pela passividade da sociedade de consumo de commodities imagéticas. conforme 
lembra Plant (1992), é possível identificar ecos existencialistas na “filosofia da situação”. Sartre 
dissera que “só existe liberdade em uma situação, e só existe uma situação através da liberdade” 
(apud plant, 2006, p. 41). 

 ao buscar delinear os contornos do que chamará de “poética da conduta” (p.23), Jean 
galard (2008), professor francês especialista em estética, nos fornece diversas ferramentas para 
interpretar o modelo de atuação situacionista como uma poética que acabará “recuperada”, con-
servando o termo que debord (1967/2012) empregará em A sociedade do espetáculo, pela in-
dústria publicitária. em A beleza dos gestos, galard (2008, p.25) lança mão da função poética de 
Jakobson para especular sobre a possível pertinência de sua operação na linguagem dos gestos: 

a função poética põe em evidência o lado material dos signos; ela enfatiza as particularidades 
sensíveis da mensagem, que então se refere primeiramente a si mesma em vez de se dissolver, 
assim que utilizada em proveito da experiência evocada ou da informação transmitida; ela orga-
niza as sequências de signos de forma a manter o caráter perceptível de sua construção. Quais os 
processos que permitem obter essa visibilidade da linguagem tornada “autotélica”? em primeiro 
lugar, as “figuras”, e talvez exclusivamente elas, se esse termo for entendido com suficiente am-
plitude para designar tudo o que torna a linguagem percebida enquanto tal, e não apenas o que se 
afasta de seu emprego mais frequente [...] o caráter perceptível de algumas sequências de signos 
manifesta-se no âmbito da conduta, assim como no da linguagem. os “códigos de savoir-vivre” 
formavam outrora um rigoroso equivalente dos tratados do bem falar e do bem escrever. Sua 
existência bastaria para provar que a conduta é suscetível da mesma aproximação retórica que 
a linguagem. Os gestos que eles codificavam constituem a “visibilidade” da conduta, como as 
figuras tornam possível a linguagem. 

 em síntese, galard procura argumentar, com rigor, a favor do que, desde o Romantismo, 
intuímos com alguma facilidade (p.23), que “a poesia, em vez de ser primeiramente uma cole-
ção de objetos (verbais), seja um processo cuja autonomia fosse suficiente para que ele operasse 
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de maneira semelhante na construção de palavras, nas disposições de objetos, nas composições 
de gestos”. e conclui: “se a operação poética consiste em algum funcionamento dos signos (e 
não no uso de alguns signos), torna-se concebível uma poética da conduta que não se deixe 
deter pela evidente heterogeneidade das palavras e dos gestos” (p. 25).

 portanto, admitida a hipótese de galard, a situação, como conceito amplo, pode ser 
interpretada como a poética que guia a práxis situacionista – e, com importantes deforma-
ções, a própria guerrilha publicitária, que despontaria, assim, como uma situação articulada 
ao consumo.

 em “problemas preliminares na construção de situações”, incluído no primeiro número 
da Internationale Situationniste, debord (1958/2006) esclarece algumas das condições que fa-
vorecem a construção das situações. Meios artísticos certamente participam do processo, mas 
não são os únicos. “a direção realmente experimental da atividade situacionista consiste em 
estabelecer, na base de desejos mais ou menos claramente organizados, um campo de atividade 
temporário favorável à realização desses desejos” (apud Knabb, 2006, p. 49). 

 de muitas maneiras, despotenciada de uma crítica ácida e direta à separação e à 
fetichização que a mercadoria teria estendido a toda esfera social, a ideia da “construção de 

situações” começou a se ver espetacularizada na 
própria nouvelle vague do cinema francês. nos 
filmes do Godard e do Truffaut, são muitas as 
situações em que as personagens se desafiam 
a criar ou atuar numa situação aparentemente 
incabível para a lógica previsível do cotidiano. 
É o que fazem, por exemplo, as personagens 
angela e alfred, em Une femme est une femme, 
ao experimentar diversas poses extravagantes, 
à moda de brincadeira da estátua viva, sem 
um contexto que justifique racionalmente a 
ação. do mesmo modo, Émile, a personagem 
de Jean-claude brialy, dá voltas de bicicleta 
ao redor da sala de jantar (fig. 33)53, em total 
acordo com a busca situacionista por situações 
na qual o indivíduo pudesse satisfazer desejos 
censurados pelo itinerário produtivista.

53. disponível em <http://www.fanpop.com/clubs/anna-karina/images/4705814/title/anna-karina-une-femme-est-une-femme-pho-
to>. acesso em ago/14. 

Figura 33: ecos da ideia de situação, 
em Une femme est une femme, de godard (1961).

Fonte: Fanpop.com.



CAPÍTULO II - DO ATIVISMO À ATIVAÇÃO | 85

 nas situações, diz debord, “cada pessoa deve buscar o que ama, aquilo que a atrai” 
(p.49). debord fala, inclusive, em “diretores” ou “produtores” que se encarregarão da organi-
zação das ambiências onde acontecem as situações. A metáfora teatral já havia aparecido no 
texto pré-situacionista “Report sobre a construção de situações” (1957/2006) e se estende, in-
clusive, sobre a preocupação pela decoração e elementos cênicos da intervenção proposta. Mas 
os sujeitos, frisa o mais famoso situacionista, necessariamente deverão revezar-se nos papéis 
assumidos na construção das situações. debord e seus aliados estavam convencidos de que a 
construção de situações era o caminho para minar as condições tediosas da sociedade espetacu-
lar por meio do anúncio de um “jogo maior” (apud Knabb, 2006, p. 51).

 A relação da ação revolucionária com a ideia de jogo é central entre os situacionistas. 
as estruturas garantidoras da dominação seriam tão sérias e entediantes que o espírito lúdico se 
mostrava uma via de fato combativa. o espetáculo precisava ser denunciado, e brincar com os 
seus padrões era uma das apostas da internacional Situacionista. Jogar com o que era levado a 
sério, criar – a exemplo do que mostrou huinzinga em Homo Ludens (1938/2012) – espaços au-
tônomos, com regras e rituais próprios, totalmente receptivos à livre imaginação, era, de acordo 
com os textos que circularam entre as páginas da revista, uma saída para o espetáculo. com 
uma infinidade de exemplos que partem da antiguidade oriental, adentram a Idade Média e con-
sideram casos em diversos lugares do mundo, huizinga demonstrara como, em seu princípio, a 

Figura 34: em Bande à part, de godard (1964), as personagens centrais decidem experimentar uma volta em tempo recorde, 
no Louvre, antes do assalto que planejaram em conjunto. Altos ecos da situação situacionista.
Fonte: eye-see-you-randi.blogspot.com.br.
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poesia fora uma resposta formal presente especialmente em jogos, competições e concursos de 
improvisação e sabedoria. Competidores jogavam recitando poesia. As perguntas, formuladas 
em verso, muitas vezes exigiam respostas igualmente metrificadas. Além da precisão do con-
teúdo, importavam as formas, os ritmos e as rimas com que os competidores adornavam suas 
participações. 

Em sua função original de fator das culturas primitivas, a poesia nasceu durante o jogo e enquan-
to jogo – o jogo sagrado, sem dúvida, mas sempre, mesmo em seu caráter sacro, nos limites da 
extravagância, da alegria e do divertimento [...] porque a faculdade floresce também nas diver-
sões sociais e na imensa rivalidade entre clãs, famílias e tribos. (HUINZINGA, 2012, p. 136).

 Em Paris do final dos anos 1950, a situação, enquanto jogo, era a poesia situacionista. 

 Em “A revolta, o espetáculo e o jogo” (1967/2011), os membros da seção inglesa da 
internacional detalharam as maneiras pela qual o desenvolvimento do espírito lúdico era um 
passo fundamental para a luta contra a arte e a vida espetaculares: 

a criação da experiência imediata como desfrute puramente hedonista e experimental só pode 
ser expressa mediante uma forma social – o jogo –, e é o desejo de jogar que afirma toda revolta 
real contra a passividade uniforme desta sociedade da sobrevivência e do espetáculo. O jogo é a 
forma espontânea do enriquecimento e do desenvolvimento da vida cotidiana; é a forma cons-
ciente da superação da arte e da política espetaculares. É a participação, comunicação e autor-
realização ressuscitados sob a forma que lhes corresponde. É o meio e o fim da revolução total. 
(claRKe; gRaY; RadcliFFe; nicholSon-SMith, 2011, p.47). 

 Entre as “formas de comunicação imediata e controle direto” que ajudariam o “sujeito 
radical de Vaneigem” (plant, 2008) na construção de situações e do homo ludens revolucionário, 
os textos situacionistas enfatizam, sem dúvida, a prática do détournement. As definições dos 
conceitos-chave da ação situacionista, apresentadas no primeiro número da revista, esclarecem 
que, com a palavra détournement, se referem ao “détournement de elementos estéticos pré-
existentes” (apud Knabb, 2006, p. 52). nesse sentido, continuam, “não pode existir uma 
arte ou música situacionista”, pois a situação demanda justamente a intervenção sobre formas 
estéticas anteriores, de modo a provocar um “desvio” em seus sentidos originais. um dos 
objetos mais experimentados com o détournement situacionista foram as novelas gráficas, 
cujos balões tinham seus textos substituídos por mensagens revolucionárias. Sobre a relação do 
détournement com a colagem dadaísta de artistas como Heartfield, Hausmann ou Schwitters, 
Jappe (2008, p.76) acrescenta:

essa técnica de reciclagem, que deriva, por um lado, do collage dadaísta e, por outro, das cita-
ções deformadas que empregavam Marx e lautréamont, chama-se détournement. trata-se de 
uma citação ou, em geral, de uma nova utilização que “adapta” o original a um novo contexto. 
desse modo, aspira-se também a superar o culto burguês da originalidade e da propriedade 
privada do pensamento [...] enquanto que o collage dadaísta se limita à desvalorização dos 
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elementos, o détournement baseia-se numa dialética de desvalorização e revalorização, negando 
“o valor da organização anterior da expressão”. os elementos recebem, assim, um novo sentido.

 num autoquestionário sobre os conceitos por trás da Internacional Situacionista, os 
próprios situacionistas explicavam que buscavam incorporar “a arte sobrevivente na arte da 
vida”, o que, segundo eles, não acontecia desde os melhores momentos das vanguardas his-
tóricas entre 1910 e 1925. num texto de 1967, René Viénet (Knabb, 2006) apresentava, à 
maneira que se tornou comum entre os textos situacionistas, quase um receituário, técnicas e 
procedimentos para combater a arte operada como negócio, ou, se quisermos pensar em termos 
debordianos, a arte espetacular. propunha três práticas: a experimentação no détournement de 
fotonovelas, a promoção de táticas de guerrilha nos meios de comunicação de massa e o desen-
volvimento de comics situacionistas (p.274-275). interessante no texto de Viénet é a explícita 
referência à noção de guerrilha – a serviço da comunicação, não mais do duelo armado –, que 
será corporificada pelos protestos de maio de 68 na França e, três anos antes, pelas ações do 
provo, em amsterdã. citando o exemplo de um grupo que assumiu o controle de uma estação 
de rádio na argentina, para “transmitir as próprias diretivas e slogans” (p.275), convoca os sim-
patizantes da Situacionista a diversificar seus modelos de atuação, valendo-se do alcance dos 
meios massivos de comunicação.

 de um modo geral, os desdobramentos da história contracultural da década de 1960, na 
europa, mas também nos estados unidos, endossarão o potencial midiático das recomendações 
situacionistas. Se em amsterdã, os provos lançaram mão do détournement para ressignificar a 
publicidade de tabaco e da indústria automobilística, igualmente souberam ocupar os meios 
de massa ao encartar panfletos no principal diário do país (GUARNACCIA, 2010). Em Praga, 
ganhou fama a ação dos partidários de Dubček, inclusive com o poético registro de Kundera 
(1984/2008) em A insustentável leveza do ser, que propunha a mudança na orientação das 
placas nas principais estradas de acesso à capital tcheca, com o intuito de dificultar a entrada 
das tropas soviéticas. em berlim, cresceu a prática da Spassguerrilla em torno a membros da 
Kommune 1 (TEUNE, 2007), cujo ação mais conhecida – a distribuição de um panfleto rela-
tando o incêndio num grande magazine na bélgica como ato terrorista e estampando fotos de 
corpos extraídas de jornais – desenvolveu, por exemplo, as ideias de Viénet quanto ao uso das 
mídias de massa (bluMenStein, 2010). nos estados unidos, estudantes da universidade de 
berkeley lideraram sit-ins (sentar-se, coletivamente, no chão, sem hora para levantar) em res-
taurantes e hotéis em protesto pela integração racial (beRKeleY..., 1990). em São Francisco, 
o grupo ativista the diggers promoveu uma série de happenings denunciando a propriedade 
privada e a incontida sociedade de consumo: na ação “Free frame of reference”, distribuíram 
colares, em uma praça da cidade, com pequenas molduras através das quais as pessoas estavam 
convidadas a enxergar tudo o que poderia ser gratuito no mundo (the SiXtieS..., 2005). de 
todos os possíveis exemplos, sem dúvida a ocupação de paris, que combinou protesto, ação, 
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jogo, poesia e imaginação, em maio de 68, permanece como o maior expoente do legado prático 
(e da prática) situacionista.

2.1.2. O buzz criativo dos provos e a Spassguerrilla da K1: 
práxis da poética situacionista, em Amsterdã e Berlim da década de 1960

 a pesquisa que, até aqui, sustenta as relações trabalhadas ao longo do texto nos permite 
correr o risco de apontar os provos holandeses como o último degrau de acesso da situação situ-
acionista à criação publicitária. não à toa, o levantamento revelou a existência, em porto alegre, 
no brasil, de uma agência de cool hunting e pesquisa de tendências de consumo, cujo nome, 
provö-Katie, encontrou inspiração no movimento contracultural nascido na capital holandesa, na 
década de 1960. Explica o site da agência: “Mesmo anos após o fim do movimento, os ideais le-
vantados por eles ainda são compartilhados por muita gente. e entre essa gente toda, estamos nós. 
A Provö-Katie nasceu justamente do desejo de fazer diferente, de desacomodar, de provocar.54”

 Kempton (2007), que testemunhou a ação anárquica do grupo em seus anos de atuação, 
vê com naturalidade o processo de contaminação dos modos de fazer e criar dos provos em 
outras esferas do cotidiano. para o autor de PROVO: Amsterdam’s anarchist revolt, “a divertida 
combinação dos Provos entre teoria e prática das ruas gerou um engajamento criativo e flexível 
que se tornou parte essencial de nossas intervenções mais efetivas sobre o crescentemente mi-
litarizado e regulado espaço da nossa vida cotidiana” (p.8). possivelmente, como a maior parte 
dos simpatizantes dos movimentos de contracultura e da crítica marxista da sociedade industrial 
(FRANK, 1998), ficaria surpreso diante da afirmação de que tal combinação também se teria 
tornado parte essencial da criação publicitária. 

 durante a década de 1960, a economia da holanda plantava as causas do que, nas décadas 
seguintes, ficaria conhecido como a “doença holandesa”. De um modo bem simplificado, a inje-
ção de capital decorrente da descoberta de grandes depósitos de gás, que, ainda nos anos 1960, 
significaria prosperidade à economia nacional, incorreria, mais tarde, num prejuízo a outros seto-
res produtivos do país, estacionados quando da euforia com a expansão do setor de exportação:

nomeada após a experiência holandesa dos anos 1960, com a descoberta de grandes depósitos 
de gás natural no Mar do norte, a síndrome sintetiza uma desindustrialização da economia pelo 
influxo de altas quantidades de capital estrangeiro e sua má distribuição, que reduz a competiti-
vidade dos demais segmentos produtivos. (bReSleR, 2014)55. 

54.  disponível em < http://www.provo-katie.com.br/provokatie/>. acesso em set/14.

55. Disponível em <https://medium.com/@bresler/nao-voto-pela-reeleicao-da-presidente-dilma-fcd1a3df821f>. Acesso em 
nov/2014.
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 O quadro, assim como fizemos com Lefebvre, no caso dos letristas na França, facilita 
a compreensão da rebelião contra o tédio e o excesso de bem-estar social, protagonizada por 
jovens, em Amsterdã, e tantas vezes referenciada para contextualizar a aparição do PROVO 
(guaRnaccia, 2010; KeMpton, 2007). a década de 1960 foi um período de fartura e ex-
cessos de bens industriais para os holandeses, que atravessaram a Segunda Guerra sem prejuízo 
humano ou material. 

 as atividades do que viria a ser o pRoVo tiveram suas raízes nos happenings semanais 
que Robert Grootveld protagonizava, diante da estátua do Lieverdje, localizada no Spui, no 
centro de amsterdã, em 1964 (KeMpton, 2007, p.19-20). as apresentações de grootveld, 
que combinavam ataque à indústria tabagista e misticismo, foram responsáveis pela reunião 
do núcleo intelectual dos provos e pela consequente decisão de organizar uma publicação ho-
mônima para combater o conservadorismo da família burguesa, o consumismo e a passividade 
promovida pelas políticas de bem-estar social. 

Entre os entusiasmados visitantes do templo, está Constant, que encontra ali uma confirmação 
das próprias ideias quanto ao novo urbanismo. para o ex-situacionista, o templo é um exemplo 
perfeito de “ambiente antifuncional”, criado não por necessidade, mas por brincadeira. um es-
paço ideal para o Homo ludens que se contrapõe radicalmente aos cânones imperantes na arqui-
tetura, na qual, seguindo os princípios “funcionais” de le corbusier, continuam sendo impostos 
espaços concebidos para o homem que tem de produzir. (guaRnaccia, 2010, p.47).

 constant será o elo entre a teoria situacionista e a prática dos provos. publicará, no nú-
mero 9 da revista PROVO, em 1967, textos datados de 1961 e profundamente influenciados por 
sua passagem pela internacional Situacionista. em “new urbanism”, tornava a criticar a “sim-
plificação” da visão de Le Corbusier em relação à experiência urbana, o excesso de espaço e 
tempo tomado pelos automóveis e a inexistência de ambientes de convivência e lazer criativos, 
favoráveis ao desenvolvimento da própria cultura. 

Os pontos expostos até aqui explicam por que as lutas dos jovens contra as regras fossilizadas 
voltam-se principalmente à reconquista do espaço social por excelência, a rua, visando reestabe-
lecer os contratos essenciais para o jogo. Os idealistas que se iludem, pensando poder estabelecer 
tais contatos mediante a organização de clubes juvenis, publicações ou excursões, na verdade 
estão tentando substituir com modelos controlados as iniciativas espontâneas. eles se opõem 
à característica mais importante da nova geração: a criatividade, o desejo de criar um modelo 
próprio de comportamento e, em última análise, de criar um novo modo de vida. (conStant 
apud guaRnaccia, 2010, p.84).

 durante sua curta existência, os provos holandeses darão vida56 a muitas das primeiras 

56. “ativarão muitos dos primeiros postulados situacionistas?”. como assinalamos, os atuais debates sobre conceitos da prática 
publicitária permitiriam, hoje, uma equivalência entre as expressões “dar vida a” e “ativar” uma marca.
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teses situacionistas: a ocupação bem humorada do espaço público, o tempo livre transformado 
em jogo criativo e, com precisão, o détournement. nas palavras de guarnaccia: “sua guerrilha 
místico-artística é exemplar, propondo uma doce ideia de gestão da vida cotidiana”.

 em seus happenings, Grootveld mobilizou jovens a atacar a publicidade de toda e 
qualquer marca relacionada a tabaco. precursor do culture jamming de movimentos como 
adbusters ou billboard liberation Front (cultuRe…, 2001), exortou-os a intervir sobre 
cartazes e anúncios, riscando a letra “k”, de kanker (câncer, em holandês), nas peças (figs. 
35 e 36)57. o resultado foi uma adesão geral e, em poucos dias, os “ks” de grootveld haviam 
tomado a cidade. Satisfeito com a repercussão da convocatória, e da sua prisão pela ação, 
grootveld redirecionará a provocação para as marcas de automóvel, numa atitude que 
Guarnaccia classificará de pioneira, porque “em pleno boom automobilístico, a tribo da Spui 
tem a clarividência de [...] propor a bicicleta como santo instrumento tribal” (2010, p. 74). 
Novamente, os jovens provos cobriram os cartazes publicitários de automóveis com a letra “k” 
e reeditaram a onda de provocação por toda a cidade. 

57. disponível em <http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/items/iiSg02:30051001468872>. acesso em nov/14. 

Figura 35: grootveld espalha “ks” sobre anúncios de tabaco, em amsterdã (1961).

Fonte: geheugenvannederland.nl.
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 essa será a inspiração para o plano das bicicletas brancas, colocado em circulação, em 
julho de 1965, com a publicação do manifesto homônimo no número cinco da revista Provokatie. 
nele, os provos combatiam o “monstro” automóvel, em sacrifício de quem “todo dia as massas 
oferecem novas vítimas” (guaRnaccia, 2010, p. 76). explicavam também que a bicicleta 
branca seria uma alternativa à propriedade privada ao colocar-se à disposição das necessidades 
de transporte de qualquer cidadão. na prática, o plano propunha espalhar bicicletas brancas por 
amsterdã para o uso gratuito dos moradores da cidade, em detrimento do automóvel. 

a bicicleta branca está sempre aberta. a bicicleta branca é o primeiro meio de transporte coletivo gratui-
to. a bicicleta branca é uma provocação contra a propriedade privada capitalista, porque a bicicleta bran-
ca é anarquista! [...] As bicicletas brancas aumentarão em número até que haja bicicletas suficientes para 
todos, e o transporte branco fará desaparecer a ameaça automobilística. (guaRnaccia, 2010, p.76).

 

Figura 36: grootveld e o détournement de anúncios publicitários.

Fonte: geheugenvannederland.nl.
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 a ação, organizada à noite para evitar a reação da polícia [por isso, explica guarnaccia, a 
opção pelo branco (p.84)], alcançará grande repercussão em toda a Holanda justamente pelo con-
fronto que, à medida que obtém a adesão de jovens moradores de Amsterdã, travará com a polícia 
e autoridades locais. A cobertura do plano, com fotos nos principais jornais holandeses, acaba por 
estimular os provos a intensificarem a ação, cujo manifesto ganhará propostas mais técnicas no 
número seguinte da Provo. intimamente relacionada à vocação lúdica da cidade defendida pelos 
situacionistas, o plano das bicicletas brancas também é legatário do patafísico alfred Jarry, que, 
no final do século XIX, emprestara ideias fundamentais ao nascimento do Dadaísmo.

 boyd e Mitchell (2013), numa compilação que quer ser “menos um livro de receitas 
prontas do que uma ‘linguagem de padrões’” (p.7) para o ativismo contemporâneo, o Bela bar-
dena, apresentam o princípio “Faça o trabalho da mídia por eles” como forma de “dar (aos jor-
nalistas) a desculpa ou o material de que precisam” para “cobrir uma matéria importante” que 
poderia ser excluída por “razões editoriais” (p.61). Explicam: “torne o trabalho do jornalista o 
mais simples possível. Forneça o que ele precisa: um comunicado de imprensa sucinto, fotos 
com autorizações claras, números e falas que ilustrem seu posicionamento” (p.62). 

Figura 37: provos são capa do De Telegraaf (1967). Fonte: angry.nl.
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 os provos souberam aplicar o princípio, legando o aprendizado tanto para ativistas como, 
inclusive, como explica Tavares, gerente de planejamento da Espalhe, agência especializada em 
guerrilha publicitária, para a própria ativação de marcas (fig. 38)58: 

Como você consegue algo criativo o suficiente para que a imprensa fale por você, sem que você 
tenha necessariamente que comprar uma mídia? Você pode até comprar uma mídia para impul-
sionar a sua campanha, mas você não vai comprar um jornalista [...] Você vai fazer algo que é 
criativo (para que) o jornalista tenha milhares de coisas para falar. Às vezes, ele tem falta do 
que falar; então, você dá na mão dele algo que seja interessante para ele falar... Você fala sobre 
futebol; olha aqui o que a gente fez: a gente criou uma seleção convocada pelo Mano Menezes, 
dentro da fanpage do guaraná, buscando talentos ali dentro... É isso que a gente busca, então: 
seja assunto para o jornalista, seja assunto para o blogueiro, tuiteiro, ou para você, consumidor 
comum, captando a mensagem da marca e passando isso adiante. (informação verbal59).

 a apropriação de princípios e técnicas de ativismo pela publicidade de guerrilha parece 
confirmar o diagnóstico ácido que Lipovestky e Serroy (2011, p.41-42) dedicam ao fenômeno, 
em A cultura-mundo:

58. disponível em <http://exame.abril.com.br/marketing/noticias/fotos-do-dia/guarana-antarctica-monta-selecao-escalada-por-mano-
menezes>. acesso em nov/14.

59. entrevista concedida por taVaReS, bernardo. Entrevista IV. [nov. 2014]. entrevistador: Rodrigo Maceira. São paulo, 2014. 1 
arquivo .mp3 (41 min). a entrevista encontra-se reproduzida no cd-RoM anexado à dissertação.

Figura 38: princípio ativista “Faça o trabalho da mídia por eles”, operado no contexto da guerrilha publicitária. 

Fonte: exame.com.
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não temos mais a revolução como perspectiva histórica, mas conservamos sua retórica e sua pos-
tura, que, de resto, se dá bem com o hipercapitalismo de consumo. assim, o que caracteriza os 
movimentos radicais que preconizam a remoção de cartazes publicitários e os “buy nothing day” 
é que se revelam, no fundo, tão cômicos, tão artificiosos quanto os fenômenos que estigmatizam. 
Longe de subverter o sistema, as ofensivas dos destruidores de publicidade têm notável afinidade 
com o universo midiático-publicitário. essas ações espetaculares que pretendem o choque se bene-
ficiam de uma ampla cobertura da mídia, dão primeira página da mesma maneira que o lançamento 
de um filme, não modificam em absolutamente nada o funcionamento profundo do capitalismo 
consumista. Sob crítica sem concessão, é a ordem do show “dissidente” alimentando as páginas das 
mídias. acrescentemos que a rebelião antimarca põe menos em risco o sistema mercantil do que 
lhe permite renovar sua oferta e sua comunicação. a contestação radical ao capitalismo de consu-
mo, perfeitamente recuperável e recuperado pelo marketing à espreita da criatividade permanente, 
não faz contrapeso à cultura-mundo do hipercapitalismo; ela o alimenta. 

 Numa ação anterior dos provos, também realizada em 1965, com o objetivo de desmo-
ralizar o diplomata que se casaria com a princesa beatrix, tratado como o novo “k” da holanda 
(Claus von Amsberg havia lutado nas tropas nazistas), o grupo passou a encartar o panfleto de 
divulgação entre as páginas do De Telegraaf. 

um dos métodos criativos adotados por esse misterioso grupinho anarquista para distribuir seus 
panfletos é o de escondê-lo entre as páginas dos jornais matutinos [...] Olaf Stoop, um membro 
do grupo que trabalha na banca do aeroporto de amsterdã, é surpreendido enquanto “prepara” 
cópias do De Telegraaf com panfletos anti-Claus e é imediatamente despedido. A notícia, publi-
cada com grande ênfase pelos jornais, fornece a primeira e necessária propaganda para os Provos.  

(guaRnaccia, 2010, p. 68).

     em Advertising is dead! 
Long live advertising!, a técnica 
receberá um nome: “intrusão: 
utilização de lugares ou objetos 
como portadores da mensagem” 
(HIMPE, 2007, p.20). Outro objeto 
submetido ao détournement 
intrusivo dos provos será a 
vending machine, em cuja 
gaveta deixavam panfletos com a 
intenção de que fossem retirados 
pelo próximo usuário. a máquina, 

Figura 39: “coca-cola Friendship machine” 
foi instalada em diversos países para home-
nagear o Dia do Amigo. A ação foi filmada e 
viralizou em videorrelatos (2011).
Fonte: adsoftheworld.com.
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já no contexto da guerrilha, será alvo favorito do prolífico détournement publicitário registrado 
pelos vários videorrelatos da coca-cola.
 
 Os jovens que se envolveram com os provos em Amsterdã refletem uma crítica que cus-
tou caro aos situacionistas: a exemplo dos próprios movimentos que procuraram superar (em 
particular, o dadaísmo e o Surrealismo), o grupo de debord terminou por manter-se à distân-
cia da classe operária (bRoWn, 2011, p.135). no caso dos holandeses, o próprio grootveld, 
fazendo eco ao que declarara isou, passou a achar “muito apropriado que o provo apele para a 
classe ociosa, em vez de recorrer à classe trabalhadora” (guaRnaccia, 2010, p.68). Sob a 
perspectiva da projeção midiática das suas ações, entenderam ser mais interessante o diálogo 
com fãs de rock e leitores de revistas semanais, que com trabalhadores que cumpriam longas 
jornadas de trabalho no chão de fábrica. Os meios de comunicação de massa mostraram-se uma 
forma eficiente de afetar e recrutar seguidores. No jornal e em registros fotográficos, a imagem 
do movimento fez-se sedutora, e a crítica, estetizada. 

 Se o apelo dos provos às ferramentas do sistema pode ser abordado com otimismo – 
comentando a gestação da internacional Situacionista, plant (1992/2008, p.15-17) dirá que “o 
capitalismo nos levou a tal ponto que o fim da experiência alienada é uma possibilidade real” 
e nela reside a brecha crítica que sobrevive ao espetáculo –, por outro lado, o próprio debord 
dedicará, na Internationale Situationniste #11, de 1967, um texto profundamente reparador aos 
desdobramentos do movimento holandês. ali, os provos serão acusados de “efêmeros”, e sua 
atuação política, de “irrisória”. Rebaterá duramente a suposição de que os holandeses “tenham 
fornecido tropas aos teóricos isolados da Internacional Situacionista”, como afirmara o Figaro 
Litteraire. Refutará qualquer relação entre os movimentos, personalizando uma série de censu-
ras a constant: 

basta notar a presença na hierarquia do provo do ex-situacionista constant, com quem rompemos 
em 1960. naquela época, as tendências tecnocráticas de constant impediram-no de ver as coisas 
a partir da perspectiva de uma revolução, que ele considerava ser “inexistente”. assim que o mo-
vimento provo virou moda, constant redescobriu a revolução, sob o nome de “urbanismo anar-
quista”. as maquetes eternas do “seu” urbanismo unitário foram exibidas na bienal de Veneza, 
sob o título original, para que fizessem uma boa impressão. Constant representou a Holanda como 
artista oficial. A derrota do Provo já estava inscrita em sua submissão a uma hierarquia interna e à 
ideologia idiota que inventou às pressas para que a sua hierarquia pudesse funcionar. a iS só teve 
contato com os elementos da base radical, que deve ser distinguida do movimento oficial, e que 
sempre defendeu uma separação urgente em relação a este último.60

 a contundente negação de debord em face das tentativas de aproximação entre os situ-
acionistas e os provos revela justamente a espetacularização do movimento holandês, ou, em 

60. disponível em <http://www.notbored.org/provos.html> acesso em nov/13. 
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Em Berlim, em 1967, ano da dissolução oficial 
do pRoVo, também movidos pelo combate ao 
conformismo produtivo burguês, jovens com 
experiências anteriores na Munich Subversive 
action e na SdS (berin Sozialistischer deutscher 
Studentenbund) juntaram-se com o objetivo de 
fundar a primeira comuna com atuação política da 
alemanha e experimentar modelos alternativos à 
vida da família burguesa. 

a Kommune 1, K1, teve, assim como o pRoVo, 
existência curta, sendo dissolvida em 1969 e tendo 
alguns de seus membros se dirigido a facções e 
grupos radicais. protagonizaram, nos moldes dos 
provocadores holandeses, ações criativas e bem-
humoradas que ficaram conhecidas pela expressão 
Spassguerrilla (guerrilha divertida) (teune, 2007) 
e igualmente despertaram o interesse da imprensa. 

em abril de 1967, foram presos e acusados de 
tramar o assassinato do então vice-presidente dos 
estados unidos, hubert humphrey. o episódio, 
que aparentemente não passava de um plano para 
tumultuar a visita com bombas de fumaça, foi 
internacionalmente noticiado e, em função de uma 
nota irônica do The New York Times, que o descreveu 
como tentativa de atacar o vice-presidente com 
“pudim, iogurte e farinha”, tornou o grupo bastante 
conhecido entre os alemães.

Mas ação de maior repercussão conduzida pelos 
integrantes da k1 foi uma paródia que fizeram da 
tragédia numa loja de departamento em Bruxelas. 

uma das intervenções mais famosas da comuna 
aconteceu depois de um incêndio numa loja de 
departamentos em Bruxelas. Foi lançado um panfleto  
intitulado “Quando as lojas de departamento de 
Berlim irão queimar? [...] Apesar de o panfleto 
– e a sugestão de que o incêndio de bruxelas fora 
provocado por militantes contra a guerra do Vietnã – 
ser claramente uma piada, a imprensa ficou chocada. 
(hoMe, 1999, p. 107 e 108).

como lembrará blumenstain (2012), 300 pessoas 
morreram no acidente, e os panfletos distribuídos 
pelos membros da Kommune 1 “pegaram imagens 
dos corpos queimados, que tinham sido publicadas 
nos jornais e mostradas na televisão, fora do contexto 
original, e usaram-nas como marca de seus protestos 
contra a guerra do Vietnã” (apud gaRcÍa, 2012). 

os membros da Kommune 1 que participaram da 
ação foram levados a julgamento, cujo andamento, 
num período em que raramente as agitações políticas 
de jovens eram levadas a tribunal, foi acompanhado 
pela opinião pública de toda a Alemanha. Ao final, a 
sentença foi favorável aos ativistas, pois o folheto que 
fizeram circular foi considerado um objeto de arte.

a Spassguerrilla, a guerrilha divertida, da Kommune 1, em berlim

Quadro 1: Spassguerrilla

Quadro proposto pelo autor.

palavras extraídas do texto original, que os provos “promoveram banalidades espetacularmen-
te”. deixaram-se institucionalizar pela tentação do espetáculo, ao qual se somaram em ações 
que, na perspectiva da crítica debordiana, privilegiaram a imagem à revolução, a integração à 
emancipação. Ao final, que veio rápido (em 1967, o movimento já havia se diluído na Holanda), 
os provos teriam sucumbido à lógica da indústria cultural, cultivando seguidores à medida que 
puderam se apresentar como novidade (MoRin, 2005), e dispersando-se a partir do momento 
em que perderam sua dimensão entertainer. 

 na nomenclatura com que pound (2006) distinguira os tipos de escritores: os mestres 
situacionistas, por intermédio da práxis dos provos, começavam a farejar a paulatina diluição 
de sua poética entre imitadores simpáticos ao espetáculo.    
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2.1.3. do espectador emancipado ao consumidor emboscado

 a inquietação ativista do pós-Segunda guerra na França, e na europa ocidental de uma 
maneira ampla, guiada por precedentes da virada do século XiX para o século XX, remonta, 
como já vimos, aos modernistas, de Baudelaire e Rimbaud, passando pela irreverência de Alfred 
Jarry até o Futurismo e o dadá. 

 nos estados unidos, do outro lado do atlântico, um fenômeno sociocultural, em alguns 
pontos semelhante, centralmente no que diz respeito à busca de inspiração na boêmia artística 
do começo do século XX61, também estava em andamento, mas, de acordo com a tese de Frank 
(1998), em The Conquest of Cool, por motivações e projetos diferentes.

 Se, na década de 1950, a europa ressentia o golpe que a Segunda guerra representa-
ra às vanguardas e, na França da modernidade que corria atrás do atraso, produzira a revolta 
utópica e criativa dos letristas, e engajada, dos situacionistas, com repercussão sobre grupos 
como os provos e a Kommune 1; nos estados unidos, a reação tinha como alvo a prosperidade 
burocrática dos anos que sucederam o conflito armado mundial e consolidaram, com anos de 
antecipação, a transformação da vida cotidiana investigada por lefebvre.

a tradição individualista americana estava desaparecendo e sendo enterrada sob os impérios das 
grandes corporações, sob a expansão das cidades pré-fabricadas e sob a reorientação da cultura 
em torno ao imperativo do consumo de bens de massa, homogeneizados. embora a pobreza 
e privação de antes tivessem sido superadas, na ‘sociedade afluente’ que tinha sucedido essas 
décadas difíceis, os descendentes estavam em perigo de ser reduzidos a engrenagens sem rosto 
em uma grande máquina, a autômatos em um sistema produtivo cada vez mais racionalizado e 
computadorizado, que, estupidamente, despejava carros, TVs, jatos bombardeiros e toda uma 
consciência em favor do sempre acelerado estilo de vida americano.62 (FRanK, 1998, p. 10).

 Enquanto em Paris, um grupo de jovens buscava dar conta de uma nova vanguarda que 
pudesse guiá-los por um caminho de emancipação em relação aos desencantos da vida do homem 
produtivo e acumulador de riquezas, que há pouco desatara uma guerra de proporções inéditas; 
na américa, o “organization man” (p.11), descendente do taylorismo, encaixava cada vez menos 
na tradição da ética protestante e empreendedora da qual o país sempre se orgulhara, e limitava 
o tão estimado liberalismo econômico americano a um modelo burocrático de consumo63. 

61. nova York também tivera seu dadaísmo, com duchamp e picabia (gRanÉS, 2012).

62. “american traditions of individualism were vanishing and being buried beneath the empires of the great corporations, the sprawl 
of prefabricated towns, and the reorientation of culture around the imperative of consuming homogenized, mass-produced goods. 
Although the poverty and deprivation of earlier times had been largely overcome, in the “affluent society” that had succeeded those 
difficult decades the descendants of the pioneers were in danger of being reduced to faceless cogs in a great machine, automatons in 
an increasingly rationalized and computerized system of production that mindlessly churned out cars, TVs, bomber jets, and cons-
ciousness all for the sake of the ever-accelerating american way of life.”

63. no contexto francês, lefebvre (2014) usará a expressão “sociedade burocrática de consumo dirigido”.
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 Há uma curiosa conexão – e coincidência – entre o que fizeram os letristas, na capital 
francesa, e o comportamento que normal Mailer (1957), em “the White negro”, interpretava, 
em reação ao “homem da organização” norte-americano, como hip:  

a única resposta capaz de restituir vida ao arrasto mortal da civilização americana, Mailer 
escreveu, foi despedaçar a preocupação com a segurança física e a certeza espiritual, para viver 
em nome de prazeres imediatos, e não da gratificação postergada, associada com “a ética do 
trabalho”; “divorciar-se da sociedade, existir sem raízes, armar uma jornada com os inexplorados 
e rebeldes imperativos do self”. 64 (FRanK, 1998, p.12).

 as diversas coincidências entre os modos de atuação dos letristas e situacionistas, e o 
comportamento dos beats norte-americanos, expoentes máximos da ideia do white negro de 
Mailer, levarão granés (2012) a traçar paralelos e insinuar aproximações entre os grupos, que, 
para o antropólogo colombiano, se inscreveriam no mesmo eixo de arte rebelde do século XX. 
a boêmia ilimitada, “o delito elevado à forma de arte” (hebdige, 2013, p.14), a crítica à 
vida média burguesa e a admiração pela cultura marginalizada, encarnada sobretudo na figura 
do imigrante, são práticas e inspirações que coincidem nas vidas de ginsberg, Kerouac, Jean-
Michel Mension, Fred, debord, gilles ivain, gil Wolman ou pierre Feuillette (goodMan, 
2012; gRanÉS, 2012; MenSion, 2001; the SouRce..., 1999). ao passo que, em paris, 
os letristas escapavam da rota dos bons costumes para compartilhar o bar com argelinos e mar-
roquinos, em busca de haxixe; em Nova York, ficou famosa a fascinação que o jazz e a cultura 
negra exerceram sobre os alunos de columbia. Se, entre os letristas, a ação variava de pequenas 
intervenções a roubos a carros e hotéis, detenções, tendo, em poucos casos, extrapolado para 
o mercenarismo profissional (MENSION, 2001); os beats estiveram envolvidos em assaltos à 
biblioteca da universidade, em romances escandalosos, roubos e, como o conhecido caso limite 
de burroughs, em assassinatos (gRanÉS, 2012). 

 por sobre as possíveis semelhanças entre uns e outros, enquanto os beats documentavam 
aventuras regadas a Jack Daniel’s (KEROUAC, 2004) e adoravam imagens da indústria do jazz, 
numa relação paradoxal entre a recusa e o amor a símbolos do american way of life, situacionistas 
repudiavam, ao menos como princípio teórico, o império do espetáculo – visceralmente entranha-
do na indústria da cultura norte-americana – e a separação da qual era fiador. A repulsa intelectual 
não impediu, no entanto, como exemplificamos com o caso dos provos, que a teoria situacionista 
se visse seduzida por uma prática esvaziada, hedonista e, muitas vezes, exibicionista. 

 para Frank (1998), o hipster norte-americano estaria entrando em cena, nos estados 

64. “the only life-giving answer” to the deathly drag of american civilization, Mailer wrote, was to tear oneself from the security 
of physical and spiritual certainty, to live for immediate pleasures rather than the post-ponement of gratification associated with the 
‘work ethic’, ‘to divorce oneself from society, to exist without roots, to set out on that uncharted journey with the rebellious imperati-
ves of the self.’.”
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Unidos do final da década de 1950, para protagonizar uma revolução muito particular, que subs-
tituiria, quase no estilo “obsolescência planejada”, o “organization man” – “whether employed 
by a gigantic private corporation or by the governement” (p.10) – por um tipo criativo, avesso 
ao padrão da maior parte das organizações de então, gestado, com um pequeno intervalo de 
antecedência em relação à massificação da contracultura (p.26-27), no próprio mundo dos ne-
gócios norte-americano – e, nesse sentido, distante da explosão que tomaria as ruas europeias. 

 Evitando e distanciando-se da crítica dualista, seja da tradição da Teoria Crítica, com a 
oposição entre alta e baixa cultura (na qual se incluiria a cultura de massa) (p.13), ou também de 
parte dos estudos culturais (p.17), Frank dirá, de maneira bastante original, que a mesma trans-
formação atribuída a minorias e movimentos de resistência surgidos na sociedade americana, na 
década de 1960, esteve, desde o início, intimamente associada a uma mudança na mentalidade 
dos líderes de grandes corporações. 

o mundo dos negócios norte-americano estava passando por uma revolução, por sua própria 
conta, durante os anos 1960: uma revolução na prática do marketing, no pensamento de gestão 
e no pensamento em relação à ideia de criatividade. À sua maneira, foi uma revolução de 
longo alcance – assim como as revoluções nas boas maneiras, na música, na arte e no gosto, 
ocorrendo em outros lugares – e compartilhava com elas a hostilidade pela hierarquia, pela 
sabedoria herdada e por ideias tecnocráticas de eficiência. A estranha relação entre empresas e a 
contracultura torna-se consideravelmente menos estranha quando examinada sob a perspectiva 
da literatura de gestão.65 (p.20).

 Frank insistirá em que uma revisão da bibliografia de negócios do período, normalmen-
te negligenciada pela pesquisa acadêmica, permite identificar um levante claro contra a “con-
formidade” dos modelos de gestão e administração de empresas dominantes na década de 1950. 

durante os anos 1950 e 1960, teóricos da gestão enveredaram por uma versão própria da crítica à 
sociedade de massa, primeiro lamentando a morte do empreendedorismo sob o regime embrutecedor 
de eficiência tecnocrática (The Man Organization), em seguida, abraçando todos os tipos de 
estímulo ao individualismo, ao combate à burocracia e a esquemas anti-hierárquicos (The Human  
Side of Enterprise, Up the Organization). A admiração pela insurgência cultural dos jovens 
veio quase tão naturalmente para eles como para charles Reich e theodore Roszak: parecia ser 
uma efervescência cultural dedicada a muitos dos princípios que interessavam aos líderes da 
revolução nos negócios. 66 (p.20).

65. “american business was undergoing a revolution in its own right during the 1960s, a revolution in marketing practice, manage-
ment thinking, and ideas about creativity. it was a revolution as far-reaching in its own ways as the revolution in manners, music, art, 
and taste taking place elsewhere, and it shared with those revolutions a common hostility for hierarchy, for inherited wisdom, and for 
technocratic ideas of efficiency. The strange relationship of corporations and counterculture becomes considerably less strange when 
examined from the perspective of management literature.”

66. “During the 1950s and 1960s, management thinkers went through their own version of the mass society critique , first deploring the 
demise of entrepreneurship under the stultifying regime of technocratic efficiency (The Organization Man), then embracing all manner 
of individualism-promoting, bureaucracy-smashing, and antihierarchical schemes (The Human Side of Enterprise, Up the Organiza-
tion). infatuation with youth cultural insurgency came almost as naturally for them as it did for charles Reich and theodore Roszak: it 
seemed to be a lively cultural fermentation dedicated to many of the same principles as were the leaders of the business revolution.”
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 a leitura de The Conquest of cool: business culture, counterculture and the rise of hip 
consumerism é interessante – e bastante provocadora – na medida em que demonstra uma re-
viravolta na criação publicitária, na figura de Bill Bernbach (fundador da DDB), “um ideólogo 
da desordem” (p.56), já a partir do final da década de 1950, quando os happenings começavam 
a confundir arte e vida cotidiana em nova York (KapRoW, 1993), mas antes ainda que a con-
tracultura se tivesse provado um produto com demanda de mercado. Fundamental na análise 
é a constatação da abertura da publicidade, como negócio, a práticas mais criativas, menos 
previsíveis e mais disponíveis ao risco. Frank elenca uma série de exemplos, entre campanhas 
para a Volkswagen, ainda em 1959, e a “cola Wars”, entre pepsi e coca-cola, ao longo de toda 
a década (p.89), como exemplos do giro experimentado pela cultura de gestão de negócios, na 
Madison avenue, em Manhattan. 

 no livro de Frank, bernbach é descrito como um inimigo da tecnocracia que teria ca-
pitaneado uma batalha contra a sociedade burocrática e cientificista antes mesmo de “a con-
tracultura levantar sua própria voz em protesto contra a conformidade e o organization Man” 
(p.56). O jornalista e historiador norte-americano destaca uma carta que Bernbach dirigira aos 
sócios da Grey (agência), já em 1947, condenando a “adoração à técnica sobre a substância” e 
a prioridade conferida à ciência e à estatística (p56). no modelo criativo e de negócios do fun-
dador da ddb, a verdadeira inspiração deveria chegar dos “verdadeiros gigantes”, que sempre 
teriam sido “poetas” (p.57). A postura de Bernbach ressoa aquilo que já havíamos observado, 
com Williams (2011a), na abertura do capítulo, e continua em permanente atualização na práti-
ca do mercado publicitário. Scavone67 (informação verbal68), sócio-fundador da Salve, agência 
inaugurada em 2008 com o objetivo de ser “digital, marketing direto e guerrilha”, lança mão da 
metáfora da “vaca loca” para definir a relação arte-publicidade: se a publicidade só comer ração 
feita a partir do próprio osso, adoece. 

 Frank não esclarece, e talvez seja uma lacuna do livro, o motor dessa transformação, 
inclusive, como postula, no caso de que se tenha operado inicialmente no mundo dos negócios. 
Toma-a como uma mudança cultural, mas é reticente em relação a justificativas que excedam 
a ideia de um cansaço diante da cultura entediante derivada do modelo organizacional vigente 
nos estados unidos.

 em termos morinianos, parece-nos que estamos diante do mesmo impasse que, para o 
filósofo, maio de 68 teria imposto à sociologia francesa. Aparentemente, uma mesma onda de 
choque, detonada fora do alcance do faro acadêmico, teria varrido hipsters, beats e pessoas 

67. curiosidade: Scavone foi diretor de criação da grey, no brasil.

68. entrevista concedida por ScaVone, James. Entrevista VIII. [dez. 2014]. entrevistador: Rodrigo Maceira. São paulo, 2014. 1 
arquivo .mp3 (46 min). a entrevista encontra-se reproduzida no cd-RoM anexado à dissertação.
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empregadas em pequenos comércios, restaurantes, escritórios e agências, adensando em abran-
gência, mas perdendo em intensidade, rumo a uma onda larga que culminaria na grande contra-
cultura de consumo que entrou para a história americana, e do mundo ocidental, como sinônimo 
da década de 1960.

 harvey (2014), em Cidades rebeldes, resgata o conceito de heterotopia, em lefebvre, 
provavelmente sem supor que alguma vez se aplicaria às cabeças do sistema capitalista, para a 
leitura de fenômenos semelhantes:

o conceito de heterotopia defendido por lefebvre (radicalmente diferente do de Foucault) de-
lineia espaços sociais limítrofes de possibilidades onde “algo diferente” é não apenas possível, 
mas fundamental para a definição de trajetórias revolucionárias. Esse “algo diferente” não decor-
re necessariamente de um projeto consciente, mas simplesmente daquilo que as pessoas fazem, 
sentem, percebem e terminam por articular à medida que procuram significados para sua vida 
cotidiana. essas práticas criam espaços heterotópicos por toda parte. não precisamos esperar a 
grande revolução para que esses espaços venham a se concretizar. a teoria de lefebvre situa-se 
exatamente no polo oposto: a confluência espontânea em um momento de “irrupção”, quando 
grupos heterotópicos distintos de repente se dão conta, ainda que por um breve momento, das 
possibilidades da ação coletiva para criar algo radicalmente novo. (p.22).

 O algo radicalmente novo, em Nova York de meados do século XX, ficou conhecido, na 
história dos negócios, como “revolução criativa”: “os anúncios produzidos pelas figuras anár-
quicas que lideraram o que ficou conhecido como ‘revolução criativa’ romperam decisivamente 
com o estilo empolado, idealizado e clichê dos anos 1950” (FRanK, 1998, p.54).

 Frank reconhece que, pelo menos quanto a uma intencionalidade consciente, à diferença 
da crítica à cultura de massa ensaiada pela academia e por boa parte dos movimentos contra-
culturais, aquela forjada pela propaganda e pelas organizações alistadas na revolução criativa 
apontava ainda “mais consumo” (p.55) como solução para a insatisfação que a sociedade norte
-americana externava em relação a seu funcionamento corrente.  

 o modelo de propaganda que se alargou a partir das campanhas da ddb, “copiado em 
torres de escritórios através de Manhattan” (p.60), somou a linguagem da crítica ao espetáculo, 
mas, principalmente, assentou as condições para experimentações e formatos arriscados na 
criação publicitária. a guerrilha publicitária, que tanto deve ao laboratório das intervenções 
criativas modernistas, manualizado nas páginas da Internacional Situacionista, tinha encon-
trado as condições para constituir-se como espécie de metalinguagem da publicidade, que, ao 
promover uma marca ou produto, está permanentemente lembrando o consumidor de que a pro-
paganda poderia – e talvez devesse – ser mais envolvente e divertida. uma experiência, como 
sublinharão Pine e Gilmore (1999) três décadas depois, capaz de engajar consumidores, mais 
do que somente entretê-los (p.30). 
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 a guerrilha é uma obstrução 
ao cotidiano normal do consumidor, 
que o coloca forçosamente em contato 
com a marca, ressemantizando atores, 
tempos e espaços. promove, nos níveis 
do significante e do significado, uma 
interação sígnica entre consumidor e 
produto – o interessante é que, nesse 
caso, diferentemente das mídias tradi-
cionalmente acionadas pela linguagem 
publicitária, a (inter)ação geralmente 
só se dará por concluída quando da 
consumação da marca nos dois níveis, 
isto é, na guerrilha, o consumidor in-
terage com o produto naquilo que ele 
tem de simbólico, mas também o faz 
naquilo que ele tem de corpóreo69. na 
tV ou numa revista impressa, ausente 
o produto, a experiência nunca supera 
a imagem psíquica, a representação 
(baRtheS, 2005. p.46). por outro 
lado, a guerrilha também avança em 
relação aos modelos publicitários de interação e ativação, como amostragem, experimentação 
ou promoção em ponto de venda, ao contaminar a marca, no seu nível simbólico, com o desvio 
do significado (détournement) da situação cotidiana na qual normalmente se insere. em outras 
palavras: existe, na guerrilha, uma tentação entre o pastichar e o parodiar a rotina, mostrando 
que ela pode acontecer, na mesma hora e no mesmo lugar, de um jeito diferente. Esse jeito di-
ferente é o sentido do qual a marca se apropria. o pastiche do cotidiano, que, de algum modo, 
quer ser pastiche da própria publicidade, ao não repetir suas “frases vazias e neologismos sem 
sentido” (FRanK, 1998, p.61), é que transfere à marca a patente de uma vida mais mágica.

 No nível significante, por outro lado, o produto será o mesmo que o experimentado en-
tre as gôndolas de um supermercado, como eterna paráfrase do consumo. a interação simbólica 
despertada pela guerrilha, que também é sensível, tratará de confundir a experiência significan-
te com a experiência significada, aproximando-se, assim, daquilo que, na linguagem verbal, 
Jakobson (2010, p.166) chama de função poética. aí reside a força e a magia da linguagem 

69. a análise toma o conceito de signo conforme a semiologia estrutural de Saussure, apresentada por barthes (2005), em Elementos 
de semiologia.

Figura 40: o tradicional formato homem-placa transforma-
do de anúncio comum em “situação”.
Fonte: adsoftheworld.com.
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articulada pela publicidade de guerrilha. a prática do consumo, no próprio ato do consumo, 
incorpora a poética do jogo, ou de um pastiche de jogo, e libera o estímulo ao consumo – via de 
regra, a persuasão publicitária – do seu estigma de paráfrase incessante da lógica da engrena-
gem capitalista.

2.1.4. A situação como cena de enunciação do consumo

 a situação, recuperada do sentido situacionista, fornece, portanto, a cena (inclusive, 
no sentido teatral) na qual se enuncia a guerrilha publicitária. isto é: a publicidade prepara 
uma cena, uma situação, que geralmente muito importa do jogo e do teatro, para envolver o 
espectador com a marca, instituindo-o como protagonista de uma narrativa que, na maior parte 
dos casos, é resolvida com o consumo do produto. “cena”, do latim scaena, “tenda, cabana”, 
empresta-nos uma imagem bastante feliz para a compreensão da situação deflagrada pela guer-
rilha: ela arma um palco para o consumidor encenar o consumo. 

 os estudos discursivos que se inscrevem na tradição francesa da análise do discurso 
também fazem uso da palavra para designar essa moldura que cerca, define e dá materialidade 
ao espaço social de enunciação (Maingueneau, 2012, p.70; 2013, p.97). daí, portanto, a 
pertinência da aplicação do conceito para a guerrilha publicitária, “cena de enunciação” do con-
sumo. Como veremos no próximo capítulo, a cena se faz notar por meio de uma cenografia, isto 
é, por intermédio de elementos cênicos concretos que delimitam o espaço de uma determinada 
enunciação (2013, p.97-98). 

 A prática situacionista sistematizou o jogo na cidade; organizou e estruturou modos 
criativos de circular mensagens e reivindicações, atuando sobre a paisagem urbana e tomando-a 
como cena de enunciação da revolução – Maio de 68, em paris, foi, como dissemos, uma prática 
sem precedentes das teses da Internationale Situationniste: slogans e palavras de ordem multi-
plicaram-se pelos muros da cidade. a guerrilha situacionista que, poucos anos depois, ganharia 
o Spass (teune, 2007), na alemanha, entendeu que o prazer é condição de mobilização; que 
a experiência lúdica imprime um acontecimento de ordem estética no jogador, ativando, como 
destaca Zumthor (2014, p.27) em relação à poeticidade no ato da recepção, os sentidos e as sen-
sibilidades dos participantes num grau tal que o sentido da fruição experimentada é instituído 
como memória do corpo.  

 espetacularizada, a situação, na construção da guerrilha publicitária, oferece a marca 
ou o produto como facilitadores da realização do desejo do consumidor e coincide, por algum 
momento, como adiantamos, com o consumo do produto, configurando justamente aquilo que 
carrascoza (2012) chamará de “cena de consumo”: entre todas as cenas que o consumidor pro-
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tagoniza no jogo da guerrilha, e particularmente em seu videorrelato, uma destaca o detalhe do 
produto no exato momento em que é consumido.

 Assim como na teoria situacionista, a guerrilha institui um intervalo na vida do sujeito 
citadino, e também como propunham os primeiros textos de debord e dos demais colaborado-
res da revista, está pensada como um momento da relação entre sujeito e cidade no qual as duas 
partes se completam, se potencializam. a ação ativista da década de 1950, no entanto, será, à 
maneira do que previra Vaneigem70, “detourned” em relação ao seu projeto original, recupe-
rada, e substituirá as regras de um jogo de emancipação por etapas cujo desfecho é o consumo 
sobre o qual se ergue toda a lógica de produção alienada e alienadora. enquanto, entre os situa-
cionistas, a criatividade da guerrilha era um meio de denúncia; na guerrilha, o jogo, que também 
absolve temporariamente o consumidor da penitência do cotidiano do trabalho, entrega, como 
recompensa, um produto que, devolvido à rotina urbana, apenas poderá ser acessado cumpridas 
todas as regras da sociedade de consumo.

 Quando a coca-cola instala, num espaço público, uma vending machine que entrega 
gratuitamente o produto mediante o abraço do consumidor, ou quando distribui, numa uni-
versidade, também gratuitamente, garrafas do produto que só podem ser abertas com a ajuda 
mútua entre dois amigos (fig. 42)71, está trabalhando por uma situação na qual a imaginação é a 
condição para a realização dos desejos do consumidor (por exemplo, beber o produto). Rompe 
com as regras rotineiras do sistema de trocas da vida urbana e convoca a criatividade como 
moeda capaz de viabilizar o consumo. A operação tem, como no jogo, regras próprias e, como 
na construção de situações, procedimentos previamente desenhados, cujos modelos sugeridos 
de interação organizam os papéis do consumidor e da marca. 

 o mesmo processo, que entrelaça criação, imaginação e sedução, numa interação sen-
sível rumo ao que, no modelo de Landowski, significaria um ajustamento entre marca e consu-
midor, produção e consumo, parece ainda mais evidente quando o jogo é literalmente assumido 
como cena, como no videorrelato da ação “Mattel games – pictionary mall surprise”, realizada, 
em 2014, no Canadá. Ali, o consumidor era convidado a jogar uma espécie de “Imagem&A-
ção”, via um painel interativo instalado no corredor de um shopping (fig. 41)72. Foram recom-
pensados, com um presente da marca, os jogadores-consumidores que acertavam o que o ator 
por trás da tela desenhava.

70. “Following the occupation movements of May 1968, we knew that some recuperation was afoot. We were familiar with the 
mechanisms of alienation that would falsify our ideas and fit them neatly into the cultural puzzle. It became clear to us, during 
the last conference in Venice, that we had failed to shatter those mechanisms, that in fact they were shattering us from the inside.” 
Disponível em <http://www.e-flux.com/journal/in-conversation-with-raoul-vaneigem/>. Acesso em dez/13.

71. disponível em < https://www.behance.net/gallery/17454717/the-friendly-twist-coca-cola>. acesso em out/14.

72. disponível em <http://screenmediadaily.com/anytime-game-time-mattels-experiential-ad-campaign-plays-shoppers/>. acesso em 
dez/14. 
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 Se tornamos a pensar a guerrilha a partir da análise crítica de eco (1984) sobre a hiper
-realidade da vida cotidiana, pós-Segunda guerra, tenderíamos novamente, e sob uma perspec-
tiva menos condescendente, a aproximar a lógica da sua experiência àquela da disneylândia, 
que Viagem na irrealidade cotidiana define como “supermercado travestido, em que se compra 
obsessivamente, acreditando que se continua a brincar” (p.55). No mesmo conjunto de ensaios, 
o autor nos lembra que “nunca ninguém disse seriamente que os brinquedos são inúteis. brin-
cando, a criança aprende a viver no mundo, justamente porque finge aquilo que depois será 
obrigada a executar de verdade” (p.78-79). a abordagem de eco ainda torna possível entender 
a confusão entre jogo e consumo instaurada pela guerrilha como uma operação na qual “o que é 
falsificada é a nossa vontade de comprar”, porque, a exemplo do que diz o semioticista italiano 
em relação à experiência na disneylândia, na guerrilha também estaríamos movidos pelo dese-
jo de fantasia, ao preço do consumo. Consumimos porque queremos jogar.

 no entanto, concordamos com Williams (2011a), ao entender que a criação da guerrilha, 
na esteira do que acreditava bernbach em relação a processos criativos mais anárquicos, inspi-
rados na “grandeza dos poetas”, tende a envolver o próprio profissional criativo no jogo: vimos 

Figura 41: Consumidora-jogadora interage com painel interativo da Mattel Games, em shopping, no canadá (2014).
Fonte: Screenmediadaily.com.
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em Huizinga que diversos povos primitivos criavam jogando, informação confirmada por Spina 
(2002), cuja pesquisa demonstra que o jogo, assim como a poesia, traz consigo uma característi-
ca fundamental da produção humana em todas as suas esferas: o ritmo. em Na madrugada das 
formas poéticas, o autor afirma que “a terminologia poética é [...] testemunho desse período em 
que a música e a poesia estiveram a serviço de atividades mágicas entre os primitivos” (p.35) 
e coexistiram com a “poesia improvisada”, “originárias da atividade lúdica do homem” (p.40). 
Criar é jogar. E jogar pressupõe um divórcio temporário em relação às leis que governam o 
mundo exterior ao jogo. 

 como escreve Williams (2011a), ao analisar o sistema mágico da publicidade, e tam-
bém como confirmaram algumas das entrevistas colhidas para este trabalho:

não devemos assumir que os mágicos – nesse caso, os agentes publicitários – não creem em sua 
própria mágica. Eles podem possuir um cinismo profissional limitado, por saberem como alguns 
dos truques são criados. Mas, fundamentalmente, estão muito envolvidos, como também o está 
o resto da sociedade, na confusão para a qual os gestos mágicos são uma resposta. a mágica é 
sempre uma tentativa malsucedida de prover significados e valores, mas é com frequência bas-
tante difícil de distinguir a mágica do conhecimento e da arte genuínos. (p.258).

 Massareto, sócio da agência id e responsável pela criação da ação “homenagem sur-
presa no cinema”, da natura, destaca o compromisso, ao reproduzir em vídeo a situação vivida 
nos cinemas, com a ideia de uma “propaganda de verdade”. 

Quando você está trazendo esse tipo de relação espontânea para a propaganda, é uma forma de 
você trazer verdade, autenticidade, espontaneidade para uma coisa que eu assumo que é fake. É 
justamente o que eu estava falando do filme (publicitário, da campanha convencional de TV e 
cinema): é lindo, é maravilhoso, mas eu sei que todas essas mulheres são atrizes. (com o formato 
da ação “homenagem no cinema”) Você quebra essa barreira. as pessoas falam: ó, lá, é propa-
ganda, mas é de verdade. (informação verbal73).

 A transferência da guerrilha para o vídeo coloca em relevo a questão da fidelidade do 
relato. A objetividade da câmera, em princípio, argumentaria a favor da verdade daquilo que 
é mostrado (nicholS, 2012, p.28), mas, ao mesmo tempo, passaria a instaurar outra relação 
com o consumidor, que, na experiência original, estaria dotado de uma dimensão ativa ainda 
em contato com a ideia do espectador emancipado que Rancière reconhece no legado de brecht 
para o teatro Moderno. 

 diante do vídeo, a interação não mais poderia interferir no desenvolvimento da narrati-
va e, portanto, guardaria ao espectador possibilidades distintas de construção do sentido. consi-

73. entrevista concedida por MaSSaReto, domênico. Entrevista VI. [dez. 2014]. entrevistador: Rodrigo Maceira. São paulo, 
2014. 1 arquivo .mp3 (44 min). a entrevista encontra-se reproduzida no cd-RoM anexado à dissertação.
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derando o modelo de regimes de interação de Landowski, o ajustamento (negociação de sentido 
entre os actantes/atores de uma determinada enunciação, em vias da produção de um terceiro 
sentido em comum), possível de acontecer na guerrilha original, daria lugar à manipulação da 
linearidade dos relatos em vídeo. 

 para além da concepção da guerrilha como emboscada, tanto em seu sentido militar 
quanto em sua derivação na literatura publicitária (doRRian; lucaS, 2006), para a qual a 
publicidade de guerrilha surpreenderia o consumidor em seu próprio cotidiano, o videorrelato, 
ao menos do ponto de vista da produção, devolveria o espectador novamente à passividade do 
espetáculo, censurando-lhe a possibilidade, diferente do que ocorre na ação da guerrilha, de 
participar da constituição da sua mensagem. 

 deveria, pois, o consumidor precavido assumir o videorrelato de guerrilha publicitária 
como uma narrativa meramente ficcional, para evitar o risco de terminar emboscado, ou poderia 
ele pressupor, como tantas vezes acontece ao compartilhá-lo, que a espontaneidade das reações 
registradas conserva correspondência com a realidade? 

Figura 42: “coca-cola – the Friendly twist”, num campus universitário, na colômbia (2014). Fonte: behance.net.



CAPÍTULO II - DO ATIVISMO À ATIVAÇÃO | 108

2.2. Videorrelato: a busca da verdade da enunciação publicitária

 no ensaio “tevê: a transparência perdida”, eco (1984) propõe uma discussão sobre a 
televisão que fornece parâmetros para a investigação, ao menos em parte, da transformação 
pela qual passa a guerrilha antes de aterrissar em seu relato em vídeo.

 ao distinguir basicamente duas grandes categorias de programas televisivos, o ensaio 
apresenta a dicotomia informação x ficção como a fundação da linguagem da tevê. Do lado da 
informação, prevaleceriam a preocupação com os fatos e com a verdade (p.183). do outro, a “cha-
mada suspensão da incredulidade”, que levaria o espectador a, “de brincadeira”, “tomar como ver-
dadeiro e válido aquilo que todos sabem não passar de uma construção fantástica” (p.184). ainda 
segundo Eco, os formatos ficcionais não estariam despidos, no entanto, de “uma verdade em forma 
parabólica”, isto é, no geral, os formatos ficcionais buscam transmitir aprendizados e reflexões 
vinculadas a “princípios morais, religiosos, políticos” (p.184) que operam no mundo real. 

 a categorização apresentada por eco, antes de se querer reconhecer como novidade, 
quer, na prática, preparar o leitor para um fenômeno que, este sim, facilita, com consistência 
teórica, uma das principais estratégias de alguns programas ficcionais de televisão, no texto do 
semioticista italiano, e, no nosso trabalho, dos videorrelatos de guerrilha publicitária. trata-se 
da gradual migração da verdade do enunciado para a verdade da enunciação.

 dirá eco que a prática da linguagem televisiva desenvolveu, ao longo dos anos, técnicas 
capazes de reforçar ou liberar o compromisso da imagem com o “efeito de verdade” (p.191), 
misturando procedimentos que a própria televisão adotara, ora para legitimar seus conteúdos 
como informação, ora para esclarecer ao espectador seu caráter ficcional. Um desses procedi-
mentos teria que ver com a relação entre filmado e câmera:

Nesse sentido, protagonistas reais de um acontecimento real filmado pelas câmaras não olham 
para elas uma vez que o fato acontece por conta própria; não olham para as telecâmaras os parti-
cipantes de um debate porque a tevê os “representa” como engajados numa discussão que pode-
ria acontecer em outro lugar; e finalmente não olha para a câmara o ator, porque quer justamente 
criar uma ilusão de realidade, como se aquilo que se faz fizesse parte da vida real extratelevisiva 
(ou extrateatral ou extrafilme). (ECO, 1984, p.187).

 originalmente, a transparência da televisão enquanto meio, isto é, o esforço em fazer 
sumir o meio enquanto aparato que interfere sobre aquilo que registra, era uma estratégia pensa-
da para disfarçar sua presença como produtora de sentido e, ao mesmo tempo, garantir o maior 
envolvimento do espectador [preocupação herdada dos debates em relação à revelação do “dis-
positivo” no cinema (XaVieR, 2012)]. com o tempo, porém, também de acordo com eco, a 
solução confundiu conteúdos informativos e ficcionais, na medida em que, se, nos programas 
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de ficção, a transparência buscava dar forma a um conteúdo perfeitamente possível de ser “pes-
cado” da realidade extratelevisiva; nos programas de notícia, os comentários e o apresentador, 
diretamente dirigidos à câmera, eram economizados para minimizar a interferência na “objeti-
vidade” da imagem filmada [montagem e edição, apesar de igualmente definidoras de sentido, 
seriam, segundo eco, discutidas de acordo com “critérios de proporção e de relevância”, mais 
“vagos” e “intuitivos”(p.184)]. 

 a observação de eco remete-nos à proposta de ruptura da ilusão do teatro épico [V-effekt, 
na terminologia de brecht (StaM, 2014, p.169)] e, no cinema, encontra exemplo expressivo, 
como já mencionamos, nos primeiros filmes de Godard, como em Viver a vida (1962), quando 
o ator olha para a câmera, denunciando sua presença e, portanto, revelando-se a si mesmo 
como personagem. o espectador, diante da consciência da presença da câmera, se afasta do 
encadeamento da ação dramática e passa a dispor de uma atitude menos passiva diante da 
narrativa, reconhecendo-a em tensão com a história extrafilme. Olhar para a câmera, segundo 
eco e, claro, de acordo com a teoria do teatro épico, seria lembrar ao espectador que o que ele 
vê é apenas uma versão do real. 

 nos videorrelatos, em geral, a preocupação com a presença da câmera se dá em dois níveis: 
num primeiro momento, sua repercussão sobre o desenrolar da ação da própria guerrilha, ou seja, 
de que modo uma câmera, notada, pode afetar o percurso da narrativa (ScaVone, informação 
verbal74; MaSSaReto, informação verbal75), comprometendo o pré-roteiro imaginado pelos 
produtores; num segundo, a preocupação se dirige para o modo como fazer o registro parecer o 
mais idôneo possível em relação à sequência registrada pela lente (MaSSaReto, informação 
verbal), afastando-se da linguagem comum aos filmes publicitários de televisão. Nos dois casos, 
o deslocamento diagnosticado por Eco fica evidente: se o consumidor olha para a câmera, 
revelando consciência sobre o processo, ou se, esteticamente, o vídeo se aproxima demais do 
filme publicitário convencional, o efeito de verdade da enunciação é colocado à prova. De 
modo contrário, quando tais preocupações se fazem observar na produção do vídeo, a verdade 
do relato sobressai-se em relação à fidelidade do que é relatado.  

Quando a gente pensou esse roteiro, e decidiu fazer o filme, a gente sabia desde o começo que 
[...] isso não pode ter cara de natura. isso não pode abrir com logotipo, isso não é branded, isso 
aqui não está no guide da marca. desculpe, isso aqui não está no guide da marca... o que está no 
guide da marca? O filme que está na tela do cinema, a cartelinha, a promoção dentro do ingresso.
com... isso tudo tá tudo lindo: é a sua fonte, da sua cor, o seu logo... o vídeo é alguém que docu-
mentou isso [...] exatamente porque a gente sabia: se for uma propaganda, o cara vai levantar a 
guarda na hora. (MaSSaReto, informação verbal).

74. entrevista concedida por ScaVone, James. Entrevista VIII. [dez. 2014]. entrevistador: Rodrigo Maceira. São paulo, 2014. 1 
arquivo .mp3 (46 min). a entrevista encontra-se reproduzida no cd-RoM anexado à dissertação.

75. entrevista concedida por MaSSaReto, domênico. Entrevista VI. [dez. 2014]. entrevistador: Rodrigo Maceira. São paulo, 
2014. 1 arquivo .mp3 (44 min). a entrevista encontra-se reproduzida no cd-RoM anexado à dissertação.



CAPÍTULO II - DO ATIVISMO À ATIVAÇÃO | 110

 Não ser propaganda não significa que seja verdade nem mentira: a busca, enfatizamos, 
é pela credibilidade no modo de relatar. 

 em seu ensaio, eco recorre ao detalhamento de algumas técnicas desenvolvidas pela 
linguagem da programação televisiva para apontar – e a constatação é de extrema importância 
para o entendimento dos videorrelatos – esse deslizamento da preocupação com a verdade dos 
fatos, ou seja, dos enunciados, para um cuidado obsessivo com a verdade da enunciação. Mais 
uma vez: não está mais em questão a verdade do enunciado, isto é, a aderência entre o enun-
ciado e o acontecimento, mas a verdade da enunciação que diz respeito à cota de realidade do 
modo como o vídeo aconteceu (e não daquilo que foi dito através do vídeo). a coca-cola não 
é de graça, mas aquele vídeo parece real na maneira como mostra que, em algum lugar e para 
algumas pessoas, a coca valia um abraço. “estamos diante de um problema radicalmente dife-
rente que, conforme se viu, perpassa de maneira bastante indiferenciada tanto as transmissões 
de informação quanto aquelas de ficção” (p.188).

  Santana (informação verbal76), responsável pelo conceito do videorrelato “ibM – Smart 
ideas” (2013) (fig. 44)77, criado pela Ogilvy & Mather France, revela ser comum o uso infiltrado 

76. entrevista concedida por Santana, Stéphane. Entrevista II. [out. 2014]. entrevistador: Rodrigo Maceira. São paulo, 2014. a 
entrevista encontra-se reproduzida nos anexos desta dissertação.

77. Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=HjGl-tsMmTs>. Acesso em abr/14.

Figura 43: Quadros do videorrelato “natura – homenagem surpresa no cinema”, a ser detalhado no próximo capítulo. 

Fonte: canal da natura, no Youtube.
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de atores em meio a consumidores, como subterfúgio para garantir ao filme resultados próxi-
mos ao pré-roteiro da ação: “there is an idea, a script, a production company etc… depending 
on the stunt, you can also have actor, that you think are real people but are here as backup in 
case real people don’t have the reaction creatives thought they would have”.

Figura 44: Quadros do videorrelato “ibM – Smart ideas”, realizado na França, em 2013. 

Fonte: canal da ogilvy paris, no Vimeo.
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 A própria presença de um roteiro, ou “um guia” – como identificaram alguns dos nossos 
entrevistados – denota um processo que tavares (informação verbal78), criticamente, define 
como “realidade brifada” e que, conforme a abordagem de eco, encaminha a verdade do enun-
ciado para o segundo plano, guardando, como estratégia de produção, esforços para efeito de 
verdade na enunciação. dar a entender que a forma como a guerrilha é contada é verdadeira 
ultrapassa o compromisso com a fidelidade do relato em relação à guerrilha que ficou de fora 
do quadro da câmera. 

 Inclusive nos casos em que os profissionais demonstram preocupação com a preservação 
da espontaneidade da ação no videorrelato, é comum que o filme saia em busca de uma ideia, 
ainda que vaga, prescrita. É o que conta carlos pabón (informação verbal79), que integrou a equi-
pe de criação do videorrelato “coca cola – Mini Kiosk” (2014), realizado pela ogilvy & Mather 
Werbeagentur gmbh: “entramos con una idea de lo que queremos grabar y cómo. Se hace antes. 
No lo llamaría un guión, pero si un texto que te ayuda a guiarte durante la filmación”.

 de acordo com palermo, redator no videorrelato “taM – bagagem histórica” (2014)
(fig. 45)80, realizado para promover o Museu taM na semana das crianças, o roteiro, ainda que 
sujeito a variações quando da realização da ação, seria uma ferramenta necessária para tornar o 
videorrelato uma peça possível:

existe um roteiro, sim, mas que serve apenas como guia, uma vez que não é possível prever como 
os consumidores reagirão. no caso do bagagem histórica foi exatamente assim que aconteceu. 
tínhamos um roteiro de como imaginávamos/queríamos que a história deveria ser contada. esse 
tipo de coisa ajuda na hora de pensar em lugares para posicionar as câmeras, etc. É preciso, sim, 
se preparar antes. (informação verbal81). 

 ainda segundo palermo, o guia que existe para a produção não impede, por outro lado, 
que, ao final, o vídeo seja bastante fiel ao andamento da ação:

Muito pouca coisa [muda da experiência da guerrilha para o relato em vídeo]. na verdade, o 
relato em vídeo ganha algumas cartelas para o storytelling funcionar, uma vez que as pessoas 
impactadas pelo vídeo não estavam presentes no momento da guerrilha. Mas a experiência re-
gistrada pelas câmeras geralmente é a experiência que, de fato, aconteceu com os consumidores. 
(informação verbal).

78. entrevista concedida por taVaReS, bernardo. Entrevista IV. [nov. 2014]. entrevistador: Rodrigo Maceira. São paulo, 2014. 1 
arquivo .mp3 (41 min). a entrevista encontra-se reproduzida no cd-RoM anexado à dissertação.

79. entrevista concedida por pabÓn, carlos. Entrevista III. [out. 2014]. entrevistador: Rodrigo Maceira. São paulo, 2014. a entre-
vista encontra-se reproduzida nos anexos desta dissertação.

80. Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=HjGl-tsMmTs>. Acesso em out/14.

81. entrevista concedida por paleRMo, Rafael. Entrevista VII. [out. 2014]. entrevistador: Rodrigo Maceira. São paulo, 2014. a 
entrevista encontra-se reproduzida nos anexos desta dissertação.
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 pabón compartilha da mesma opinião:

Realmente no cambia nada en de la idea. Simplemente cuentas lo que se hizo, y muestras lo que 
la gente vivió. así fue en nuestro caso. estás pendiente de ciertos momentos y ángulos para las 
cámaras, pero nada más. lo más difícil es poder grabar los momentos más especiales que la gen-
te vive con la acción porque no sabes cuándo ni cómo van a pasar. (informação verbal).

 Vara (informação verbal82), redator no videorrelato “coca-coca – Máquina de la amis-
tad” (2011) (fig. 46)83, realizado pela ogilvy buenos aires, também sublinha que a existência 
de uma ideia prévia não garante um controle total do que será gravado, e, por outro lado, vê na 

82. entrevista concedida por VaRa, nicolás. Entrevista I. [out. 2014]. entrevistador: Rodrigo Maceira. São paulo, 2014. a entre-
vista encontra-se reproduzida nos anexos desta dissertação.

83. Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=cJHqdtkbjYU>. Acesso em jun/13.

Figura 45: Quadros do videorrelato “taM – bagagem histórica”, realizado em São paulo, em 2014. 

Fonte: canal da taM, no Youtube.
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espontaneidade um índice por meio do qual o consumidor confere autenticidade à enunciação 
do vídeo: “hay una idea de cómo debería verse ese material, previa a realizar la acción. pero es 
imposible guionarlo. Si lo guionás, el espectador lo nota. lo más valioso son las reacciones es-
pontáneas de la gente, que hacen crecer muchísimo el relato, lo vuelve más fresco, más creíble”. 

 a impressão de espontaneidade como impressão de verdade é, também de acordo com 
Massareto (informação verbal), fundamental para legitimar a enunciação da guerrilha por meio 

Figura 46: Amigos ajudam-se no videorrelato “Coca-Cola – Máquina de la amistad”, realizado na argentina, em 2011. 

Fonte: canal da coca-cola, no Youtube.
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de um videorrelato: “Você cansa de ver vídeo com essa intenção, mas que não funciona, porque 
não tem a espontaneidade, não tem a surpresa”.

 tavares é mais duro em relação à possibilidade, ainda que não universalizada, de uma 
realidade fabricada pelos videorrelatos:

a publicidade, sabendo fazer vídeos e querendo fazer guerrilha, começou a convencionar outro 
formato, que não necessariamente é uma guerrilha. e aí é “um, dois” para cair de algo que pode 
parecer uma guerrilha e que quis ser uma guerrilha, para algo que é [...] um videozinho, uma 
pegadinha, ou é um videozinho realidade brifada [...] e videozinho, aqui, forma de falar, sem ser 
pejorativo... Mas às vezes são vídeos publicitários, sabe? São campanhas [...] Às vezes, aquele 
cara é um ator, ou, na maioria das vezes, são atores [...] Vários que a gente vê por aí são fruto 
dessa mescla entre o que a publicidade sempre soube fazer e o que a internet estava consumindo, 
as pessoas estavam consumindo. (informação verbal).

 Identificar no videorrelato um gênero capaz de entregar ao discurso publicitário uma 
estratégia de enunciação muito mais crível que a saturada pela linguagem convencional da qual 
tem se valido desde a popularização da tevê não significa dizer, no entanto, que o enunciado 
necessariamente se descomprometa com a realidade. na linha do que propôs eco, trata-se so-
bretudo da preponderância de uma busca sobre a outra: um modo de dizer que pareça verdade 
antecederia, como nos casos de videorrelatos em que atores interagem com a guerrilha, a ver-
dade daquilo que é mostrado. 

2.2.1. Videorrelato como forma cultural e tecnológica

 Também nos ajuda a interpretar o desenvolvimento do videorrelato – pela proximidade 
que, enquanto vídeo, mantém com a televisão –, conhecer a leitura que Williams (1974/2003) 
faz do desenvolvimento da tecnologia televisiva, ancestral imediato do consumo doméstico da 
imagem em movimento. No já citado Television: technology and cultural form, o teórico britâ-
nico propõe uma terceira via para compreender o desenvolvimento tecnológico, que, para ele, 
tradicionalmente oscila entre uma visão que o reconhece como autodeterminante – ou seja: a 
tecnologia surge como resposta e desdobramento natural de uma tecnologia anterior – e outra 
que admite a interferência das relações sociais sobre o uso de tecnologias que, ainda assim, 
estariam determinadas pelo próprio percurso do desenvolvimento técnico. em oposição a es-
sas duas abordagens, que Williams chama, respectivamente, de “technological determinism” e 
“symptomatic technology” (p.6), o autor procura desenvolver a tese de que, muitas vezes, ao 
desenvolver uma tecnologia, os homens já têm ideias de uso em mente, que, posteriormente, 
acabam modificadas pelo próprio uso. Nesse caminho, a vocação social da tecnologia, prati-
camente desconsiderada na perspectiva determinista e muito periférica na sintomática, assume 
que os usos sociais de uma tecnologia nem sempre confirmam as finalidades inicialmente pro-
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jetadas e, por isso mesmo, podem muitas vezes ditar os rumos da continuidade do seu desenvol-
vimento: “the adaptation of received forms to the new technology has led in a number of cases 
to significant changes and to some real qualitative differences” (p.39). 

 É dentro desse marco, como já adiantamos, que Williams enxerga o desenvolvimento 
da tV e do broadcasting, que, num primeiro momento, não teria previsto as formas e os con-
teúdos que, mais tarde, atenderiam a demanda da constituição de uma nova família, modelada 
pela lógica do trabalho fragmentado, da separação trabalho x lazer, e do novo lar da sociedade 
industrial, no qual o núcleo familiar se abrigaria e a partir do qual buscaria novas formas de 
contato com o mundo exterior (p.21). Williams usa a expressão “mobile privatisation” (p.19) 
para se referir a essa forma de vida social, que, no seu entendimento, conjugaria duas tendên-
cias paradoxais: a mobilidade – do campo para a cidade, do trabalho para a casa, dos meios de 
transporte e comunicação – e uma aparente autossuficiência, inclinada à permanência. Como 
frisa Williams, o reconhecimento de possíveis demandas – no caso da televisão, posteriores à 
sua invenção –, não teria determinado seus conteúdos fundantes, mas o uso social da tecnologia 
participaria de sua redefinição ao longo do tempo: “it is not only that the supply of broadcasting 
facilities preceded the demand; it is that the means of communication preceded their content” 
(p.19). Que um meio esteja apto a transmitir uma imagem em movimento não implica que, num 
futuro, ele possa servir de suporte, por exemplo, para um videoclipe. as formas de tevê, como 
as chama Williams, advirão do uso social da tecnologia e das demais relações sociais de onde 
emerge – e, por isso mesmo, divergirão de cultura para cultura. ao mesmo tempo, enquanto 
uso social, uma forma pode alcançar um status tal que prevalece sobre sua característica tecno-
lógica: é, por exemplo, o que ocorreu com o vídeo, que, como forma social, passou a designar 
tanto o produto da gravação em fita magnética, como, hoje, imagens-movimento capturadas por 
câmeras digitais. 

 num exercício de correlação entre teorias, tentando ler a máxima de Mcluhan a partir 
da perspectiva oferecida por Williams, caberia dizer que o midiólogo canadense arriscara uma 
hipótese provável ao afirmar que o “o meio é a mensagem”, mas, de acordo com Television: 
technology and cultural form, seria igualmente importante completá-la com a ideia de que a 
“mensagem também é o meio”. Em outras palavras: o meio define a mensagem, que, mais tar-
de, atuará sobre o meio, transformando-o e participando da codificação de novas mensagens. O 
movimento seria, portanto, circular. um novo meio certamente encaminhará novas linguagens, 
e elas, por sua vez, modelarão a matriz social onde o próprio meio se desenvolverá em direção 
a alguma tecnologia sucessora. 

 É justamente aqui que a reflexão nos interessa e converge com a análise que propusemos 
a partir de eco. Se, como dissemos na abertura da pesquisa, o desenvolvimento de novos meios 
é acompanhado de uma flexão na linguagem, nos códigos – e da mensagem –; com Williams, 
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permitimo-nos entender o processo sob uma perspectiva dialógica, na qual desenvolvimento 
social e técnico se retroalimentam sistematicamente. assim, é possível admitir o deslocamento 
da preocupação do discurso publicitário do enunciado para a enunciação como uma conquista 
decorrente do uso social de uma nova tecnologia e de sua linguagem – no caso específico dos 
videorrelatos, as plataformas de streaming, as redes sociais digitais e a hipermídia. Mas, como 
já dissera Eco, tal deslizamento teria sido uma estratégia de produção experimentada a partir da 
criação e do consumo de conteúdos relacionados à tecnologia televisão. o desenvolvimento do 
Youtube, ou da linguagem hipermídia – numa perspectiva mais ampla –, não previa, evidente-
mente, todos os conteúdos aos quais serviria, mas, ao mesmo tempo, foi seu aparecimento que 
permitiu o desenvolvimento de conteúdos que nele e por causa dele, ou de suas consequências 
para as relações sociais, se desenvolveram. a oferta de vídeos on demand (isto é, disponíveis 
para qualquer demanda que possa haver – o streaming atualiza o broadcasting do século XX) 
ou formas sociais de publicidade no Youtube como “before videos”, “beside videos”, “in search 
results”84 – a publicidade já estava entre as formas televisivas estudadas por Williams (p.66) – 
são práticas e técnicas originadas da observação e do feedback do desempenho da tecnologia 
diante das aplicações derivadas do uso do consumidor/interator [interator, no sentido emprega-
do por Santaella (2011, p.28), informa uma interação ativa e construtiva por parte do receptor/
enunciatário]. de certo modo, a noção de prosumer, sob a ótica de Williams, estaria presente 
na história social de qualquer tecnologia: espectador, usuário ou consumidor, como se queira, 
sempre contribuíram com o desenvolvimento técnico de um meio e de seus conteúdos, a partir 
do uso social que promoveram. 

 do mesmo modo como Williams relembra o debate sobre a origem da tecnologia te-
levisão e do broadcasting, entendendo-os como convergência de diversas mídias anteriores 
(fotografia, telégrafo, cinema, rádio, imprensa) (p.7; ARMES, p.49), também a popularização 
da world wide web – e da hipermídia, linguagem adotada por sua interface – veio acompanhada 
de debates que apontam a internet, por sua vocação convergente, como substituta de tecnologias 
anteriores – todas aquelas que teriam viabilizado a televisão, mais a própria televisão aí inclu-
ída (Santaella, 2011). e, se a tecnologia tevê, e seus usos, viabilizou formas televisivas 
como noticiários, programas educativos, variedades, docudramas, esportes e “reclames publici-
tários” (WilliaMS, 2003), também o computador e os diversos devices que hoje interpretam 
a linguagem digital, como estágio tecnológico subsequente, estão igualmente participando em 
dinâmicas sociais nas quais eclodem formas específicas. O uso da WWW, sistema inicialmente 
desenvolvido para conectar documentos hipertextos, encontra-se em permanente atualização, 
incorporando possibilidades de novas linguagens, destacadamente as que contemplam as ima-
gens (Santaella, 2011, p.384), e entregando formas próprias, como websites, chats, redes 
sociais digitais, ou, no caso que nos interessa, o que chamamos de videorrelatos. 

84. disponível em <http://www.youtube.com/yt/advertise/pt-bR/index.html>. acesso em dez/14.
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 embora, aqui, nos concentremos nas estratégias de produção midiática, não poderíamos 
deixar de mencionar, mesmo que brevemente, que caraterísticas técnicas de determinado meio 
acabam por balizar a própria criação dos conteúdos quando experimentadas no consumo. É 
fundamental ter em mente que o videorrelato, enquanto vídeo – e forma da tecnologia televisão 
–, é herdeiro da linearidade testada pela televisão (WilliaMS, p.40), mas, como forma hiper-
midiática, convive com a interface e a navegação mosaical que o hipertexto importou – depois 
de anos de adaptações ao leitor – do jornal impresso. 

 em On Video, armes (1999) recupera os antecedentes tecnológicos do desenvolvimento 
do vídeo e nos lembra que, tecnicamente, televisão e vídeo não são a mesma coisa. para cla-
rear a distinção, destaca o fato de, originalmente, a televisão ser uma tecnologia pensada para 
a transmissão de imagens em movimento, em larga escala e ao vivo. a realidade de fusos ho-
rários muito diferentes, nos estados unidos – mercado onde, segundo o autor, realmente teria 
sido desenvolvido o potencial do broadcasting para consumo doméstico, ainda com o rádio –, 
é que teria estimulado o surgimento de uma tecnologia mais barata e flexível que a película ci-
nematográfica (filme de celuloide) para o registro de imagens em movimento (p.50; 139). Essa 
tecnologia seria a fita de vídeo.

os novos sistemas de gravação eletromagnética dão aos fugazes sons e imagens da mídia de 
rádio e teledifusão uma existência passível de ser repetida (e comercializada), mas os métodos 
de reprodução – inerentemente manipuláveis – os afastam, e muito, da noção de simples registro 
que vigorava no século XiX, alterando o equilíbrio entre a atuação e a gravação. (p.108). 

 No ciberespaço, de acordo com relatórios publicados anualmente – fizemos menção 
na introdução –, o consumo doméstico de vídeo, bem como o consumo móvel (em tablets, 
smart phones etc.), mais do que tendência, é já uma realidade. E, no que diz respeito ao seu uso 
por marcas, uma ferramenta com resultados  aparentemente mensuráveis e positivos. Segundo 
report da Sparksight, agência especializada em conteúdo em vídeo, do texas, nos estados 
Unidos, consumidores que veem vídeos de produtos ficam 85% mais propensos a efetuar a 
compra. ainda de acordo com o mesmo relatório, 80% dos usuários de internet lembram-se de 
ter assistido a um vídeo publicitário nos últimos 30 dias85. 

 Ainda que, informalmente, vídeo e filme, ou vídeo e tevê, sejam muitas vezes intercam-
biáveis, a distinção de armes é didática, pois explica o desenvolvimento do vídeo, enquanto 
tecnologia, e dos produtos em vídeo, enquanto forma cultural modelada sob a tensão técnica
-uso, fora do meio televisão. como tecnologia, o vídeo teria se desenvolvido, especialmente 
na televisão, com os usos que recebeu nas sociedades em que se popularizou, exatamente de 
acordo com a terceira abordagem proposta por Williams. porém, como tecnologia, o vídeo, 

85. disponível em <http://sparksight.com/blog/video is the future of content marketing/>. acesso em dez/14. 
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para sobreviver, teve de continuar a se desenvolver em direção à digitalização dos meios. daí, 
o vídeo digital e seu crescente consumo na internet. daí, o videorrelato na publicidade. 

2.2.2. duas ou três coisas que o documentário diz sobre o videorrelato

 armes argumenta que, enquanto forma social, e de modo geral, o vídeo estaria mais 
próximo do documentário do que do cinema de ficção86. de acordo com o professor da Mi-
ddlesex University, do Reino Unido, a produção e o consumo do cinema, cuja aplicação 
comercial teria pressuposto “a forma de espetáculo para plateias herdado do teatro” (p.152), 
separam-no do vídeo que, majoritariamente destinado ao uso doméstico, se permitiria produ-
ções tecnicamente mais simples e financeiramente mais modestas. E se, como vimos, novos 
meios transformam linguagens que, socialmente usadas, transformam-se a si mesmas partici-
pando da redefinição do futuro desses mesmos meios, pareceria razoável aceitar que os usos 
do vídeo e do documentário tê-los-iam aproximado, como quer armes, em torno a linguagens 
com elementos em comum. 

 tendo essa relação em mente, a leitura de Introdução ao documentário, de bill nichols 
(2001/2013), verdadeiro paradigma entre os estudos de cinema, pode-nos auxiliar na identifica-
ção de algumas características do documentário das quais se valem os videorrelatos, ainda na 
busca pelo efeito de verdade na enunciação.

 Nichols é claro quanto à dificuldade de uma definição do que seria, enquanto gênero 
cinematográfico, o documentário. O autor faz questão de esclarecer que todo filme (tomado 
no sentido informal a que nos referimos, e não técnico: filme ou vídeo) é documental: “mesmo 
a mais extravagante das ficções evidencia a cultura que produziu e reproduz a aparência das 
pessoas que fazem parte dela” (p.26). O autor inclusive chega a afirmar que se poderia falar dos 
filmes de ficção como “documentários de satisfação de desejos”, em contraste aos “documentá-
rios de não ficção de representação social”, que seriam os documentários como convencional-
mente os entendemos. 

Se o documentário fosse uma reprodução da realidade, esses problemas seriam bem menos gra-
ves. Teríamos simplesmente a réplica ou a cópia de algo já existente. Mas ele não é uma reprodu-
ção da realidade, é uma representação do mundo em que vivemos. Representa uma determinada 
visão do mundo, uma visão com a qual talvez nunca tenhamos deparado antes, mesmo que os as-
pectos nela representados nos sejam familiares. Julgamos uma reprodução por sua fidelidade ao 
original – sua capacidade de se parecer com o original, de atuar como ele e de servir aos mesmos 
propósitos. Julgamos uma representação mais pela natureza do prazer que ela proporciona, pelo 

86. considerando-se, especialmente, a função original para a qual a tecnologia vídeo fora desenvolvida: registrar programas “ao 
vivo” e retransmiti-los posteriormente.
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valor das ideias ou do conhecimento que oferece e pela qualidade da orientação ou da direção, 
do tom ou do ponto de vista que instila. esperamos mais da representação que da reprodução. 
(nicholS, 2013, p.47-48).

 É importante conhecer a teoria de nichols sobre o documentário, para entender que, em 
seu desenvolvimento, a forma/gênero encontrou estratégias para assimilar características do 
cinema de ficção, somando prazer sem comprometer a legitimidade da sua cota de impressão 
de realidade. 

 Até o florescimento do cinema entre as vanguardas modernistas, o cinema primitivo 
que estaria associado ao desenvolvimento do documentário, relacionado ao “uso científico das 
imagens” (p.120) e ao “cinema de atrações” (p.121), esteve muito orientado pelo “ato de con-
fiança, ou fé” e pelas “capacidades indexadoras da imagem fotográfica” (p.120), no intuito de 
convencer o espectador de que “aquilo que vemos é o que estava lá” (p.120). 

 com a experimentação poética dos modernistas, o documentário teria passado a com-
portar o que Nichols chama de uma voz por trás do filme, que “pode defender uma causa, 
apresentar um argumento, bem como transmitir um ponto de vista” (p.73). a voz atenuaria, 
portanto, a obsessão com a imparcialidade da câmera diante da captura do real. pelo contrá-
rio, com a “voz poética” dos cineastas modernistas, o ponto de vista passou a ser admitido 
como característica do documentário e “a maneira do cineasta de ver as coisas assumiu prio-
ridade sobre a demonstração da habilidade da câmera de registrar tudo o que via” (p.124). a 
prática experimental do documentário da década de 1920 dirá, assim, que toda a verdade tem 
um ponto de vista:

a teoria impressionista francesa, nos anos 20, celebrava o que Jean epstein chamou de fotogenia, 
ao passo que a teoria soviética do cinema defendia o conceito de montagem. ambas eram manei-
ras de suplantar a reprodução mecânica da realidade para construir algo novo de uma forma que 
só o cinema poderia conseguir. [...] A fotogenia refere-se àquilo que a imagem cinematográfica 
oferece para complementar o que é representado ou o que é diferente do que é representado. uma 
reprodução automática, regulada por máquina, do que aparece diante da câmera se torna secun-
dária em relação à mágica operada pela própria imagem. (nicholS, 2013, p.124).

 nos videorrelatos, a brecha escavada pelo documentário experimental, guiado pela pre-
sença de uma voz poética, que não deixa de dizer a verdade por dizê-la com um estilo que 
a destaca da realidade, e traduzida por recursos como a fotogenia ou a montagem, permitirá 
exemplos, que, diferentemente da preocupação que Massareto teve ao produzir o vídeo “na-
tura – homenagem surpresa no cinema”, admitirão produção bastante caprichada, envolvendo 
inclusive diretores com prestígio e estilo marcante no mercado publicitário. 
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 essa foi a escolha do “coca-cola – the happiness table”, videorrelato dirigido pelo sue-
co tobias granström, para a naked dinamarca, no qual um caminhão da coca-cola arma uma 
mesa coletiva, no largo banchi nuovi, em nápole, para reunir as pessoas em torno ao menu 
gratuito assinado por Simone Rugiati, popular chef da televisão italiana (figs. 47 e 48)87. planos 
fotogênicos, com características técnicas e de pós-produção (tratamento de cor, edição) muito 
próximas às de grandes produções para a publicidade de tV, parecem, como dissera tavares 
(informação verbal), substituir a preocupação com a fidelidade da enunciação pelo prazer da 
representação. No entanto, confirmada a análise de Nichols, seria possível dizer que a proemi-
nência do estilo, no documentário, não impedirá que o espectador continue reconhecendo uma 
distinção entre a versão do real no documentário e o mundo assumidamente ficcional dos filmes 
de satisfação dos desejos. Em outras palavras: diante de um videorrelato superproduzido, o con-
sumidor, apesar de reconhecê-lo como propaganda, ainda lhe atribuiria uma cota de realidade 
que o diferenciaria do filme de TV convencional.

87. disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=Sh2v1XfQ-Se>. acesso em dez/14.

Figura 47: “coca-cola – happiness table”, na itália, em 2012. 

Fonte: canal da coca-cola, no Youtube.
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 a perspectiva de nichols explicaria, por exemplo, o fato de a impressão de verdade na 
enunciação não derivar exclusivamente de uma impressão de objetividade. Nesse ponto, Ni-
chols excederia, mas não contradiria, a tese de eco sobre o deslizamento da preocupação com 
o enunciado para a enunciação. Dizer objetivamente é um dos modos possíveis de parecer que 
se diz a verdade. Ao assumir o ponto de vista, ou seja, a subjetividade da câmera – em maior 
ou menor grau, sempre presente – e do diretor, como característica do documentário, nichols 
tem a sensibilidade de reconhecer, como já havia feito ao ressaltar que todo filme é documental, 
que, no cinema, a impressão de verdade responde a uma escala gradual, construída a partir de 
diversos elementos, dos quais, agora sim coincidindo inteiramente com eco, a transparência do 
dispositivo fotográfico seria a mais marcante, mas não a única (histórias reais, não atores, loca-
ções, ponto de vista explícito são, de acordo com o autor norte-americano, outros dos recursos 
que concorrem para a autenticidade da enunciação). para tanto, nichols (2013, p.117) recorre a 

Figura 48: Quadros do videorrelato “coca-cola – happiness table”. Riqueza de planos e ângulos de câmera reaproximam o 
videorrelato “Coca-Cola – Hapiness Table” da linguagem do filme publicitário convencional. 

Fonte: canal da coca-cola, no Youtube.
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uma distinção, didática e geral, que torna a iluminar as fronteiras entre documentário e ficção, 
ou, como queremos, entre videorrelato e filme publicitário convencional:

Os filmes de ficção geralmente dão a impressão de que olhamos para dentro de um mundo priva-
do e incomum de um ponto de vista externo, de nossa posição vantajosa no mundo histórico, ao 
passo que os documentários geralmente dão a impressão de que, de nosso cantinho no mundo, 
olhamos para fora, para alguma outra parte do mesmo mundo.

 o nosso cantinho do mundo, no videorrelato, são os nossos dispositivos de conexão 
com o mundo, cada vez mais pessoais, individuais e particulares (lipoVeStKY; SeRRoY, 
2011, p. 56-57). Pela janela do videorrelato, assistimos ao que as marcas estão fazendo lá fora, 
no mundo real, enquanto, nos filmes de TV, geralmente são encenadas situações privadas, em 
cenários verossímeis, que, apesar de possíveis, não são a rua na qual eu passo todo dia, o aero-
porto onde eu já estive, o cinema ao que sempre vou com a minha namorada. 

 A abordagem flexível do autor de Introdução ao documentário esclarece, portanto, por-
que alguns dos nossos entrevistados ressaltam a importância de o videorrelato ser – ou parecer 
– real, ainda que não vejam necessidade de que, esteticamente, o produto videorrelato marque 
uma diferença relevante em relação ao produto filme publicitário convencional. 

 gomez, redator no videorrelato do “Renault – Silence drive” (2014), não vê necessida-
de de um videorrelato ser muito diferente de um filme de TV:

não deveria existir muita diferença. os dois têm por princípio envolver o consumidor. Mas, 
na guerrilha, muitas vezes não temos limite de tempo, e a necessidade de parecer real, de ser 
verdade, é muito mais explícita que na publicidade. e, quase sempre, há mais dinheiro para a 
publicidade do que para o vídeo de guerrilha. (informação verbal88).

 Vara (informação verbal), redador em “coca-coca – Máquina de la amistad” (2011), 
também centraliza a discussão sobre semelhanças e diferenças entre videorrelatos e filmes con-
vencionais na cota de realidade de cada um: “Los avisos tradicionales montan una escena ficti-
cia para contarte una historia y pasar un mensaje de marca. El otro busca meterse en el mundo 
real del consumidor para contar esa historia y pasar ese mensaje”. Pabón (informação verbal), 
do “coca-cola – Mini kiosk” (2014), caso que estudaremos a fundo no terceiro capítulo, acre-
dita igualmente que a diferenciação formal entre uns e outros não vem ao caso, pois as formas 
inevitavelmente se contaminam: “Muchísimas o a veces ninguna [semelhança]. todo se mez-
cla”. Finalmente, palermo (informação verbal), do “tam – bagagem histórica” (2014), endossa 
a possibilidade de um registro documental da guerrilha em vídeo, no qual o desenrolar de uma 

88. Entrevista concedida por GOMEZ, Leo. Entrevista V. [nov. 2014]. entrevistador: Rodrigo Maceira. São paulo, 2014. a entre-
vista encontra-se reproduzida nos anexos desta dissertação.
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história dependerá de elementos que escapem ao mundo fantasioso para não confundi-lo com 
uma narrativa ficcional:

a semelhança está no storytelling. Seja um filme publicitário tradicional ou um relato de uma 
guerrilha, no fim, existe uma história que está sendo contada. Às vezes mais curta, às vezes mais 
longa. Mas existe sempre um conceito, uma mensagem. Sobre as diferenças, acho que tem uma 
principal: a veracidade. Um filme publicitário claramente é produzido, controlado. No relato 
da guerrilha, a gente sai um pouco do mundo fantasioso e entra no mundo real. as reações são 
genuínas, o que aproxima ainda mais os consumidores das marcas.  

2.2.3. Videorrelato: poética no enunciado, impressão de verdade na enunciação

 ainda em relação às características do documentário que ressoam sobre o videorrelato, 
entre as quatro pernas que, para nichols, participaram da constituição do documentário como 
forma cinematográfica (p.123), há uma que muito teve a emprestar à organização da guia ou 
roteiro sobre o qual se fabricam os relatos em vídeo de guerrilha publicitária.

 Paralelamente à aparição da voz poética no filme documentário, ou seja, da liberdade 
experimental que os modernistas somaram principalmente à forma de capturar e montar histó-
rias reais, projetando o estilo pessoal do cineasta, desenvolveu-se também o que Nichols cha-
mará de “voz narrativa”: um ponto de vista, geralmente mais discreto que o poético, que se faz 
notar na costura dos acontecimentos que formam a narrativa do filme. Para falar de narrativa, 
no cinema de ficção ou no documentário, Nichols opta por uma abordagem muito parecida à 
de Metz (2010), em “apontamentos para uma fenomenologia da narração” (p.29), e, princi-
palmente, àquela a partir da qual se sustentará o “esquema narrativo” (landoWSKi, 2014, 
p.13) da Semiótica discursiva, que emprestará elementos para os estudos de caso, no próximo 
capítulo. Vejamos:

As narrativas resolvem conflitos e estabelecem ordem. A estrutura problema/solução de muitos 
documentários faz uso tanto de técnicas narrativas como de retórica. a narrativa aperfeiçoa a 
ideia de fim, voltando-se para os problemas e dilemas propostos no início, resolvendo-os. A 
narrativa também acolhe formas de suspense, ou protelação, quando as complicações podem 
aumentar e a expectativa crescer. ela provê maneiras de elaborar um personagem, não só pela 
performance de atores treinados a representar para a câmera, bem como pelas técnicas de ilumi-
nação, composição e montagem, entre outras, que podem facilmente ser aplicadas também a não 
atores. (nicholS, 2013, p.127).

 as estruturas do “relato narrativo de histórias” (p.126) apresentado por nichols são, 
quase em todos os casos observados para esta pesquisa, mantidas nos videorrelatos de guerrilha 
publicitária. Surpresa que é na ruptura da ordem reinante do cotidiano, a guerrilha inevitavel-
mente desata um conflito/problema/enigma cujo desenvolvimento da solução constitui a pró-
pria trama narrativa que ocupa e interessa ao espectador. o que é isso? É propaganda? como 
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será que termina? invariavelmente, e os exemplos do próximo capítulo mostrarão com clareza, 
o final do videorrelato restitui a harmonia roubada pela intervenção da guerrilha – o restabe-
lecimento da ordem tem o oferecimento de uma marca e coincide com as cenas nas quais os 
produtos são consumidos. 

 os modos como a voz (ponto de vista do cineasta) se anuncia nos documentários levam 
o autor a pensar em subgêneros, que, como na teoria das funções poéticas de Jakobson (2010), 
são dominantes, mas nunca únicos, numa determinada forma de contar a história. a voz narrati-
va – esteticamente, nem sempre politicamente, próxima do narrador do teatro épico – está muito 
associada ao modo que nichols chama de “expositivo” (p.142). “o modo expositivo dirige-se 
ao expectador diretamente, com legendas ou vozes que propõem uma perspectiva, expõem um 
argumento ou recontam uma história” (p.42), ou ainda, “o modo expositivo enfatiza a impressão 
de objetividade e argumento bem-basado” (p.144). Enquanto, por exemplo, pode-se identificar 
a predominância do modo expositivo num videorrelato como o “natura – homenagem surpresa 
no cinema” (2011), no qual, conforme vimos com Massareto (informação verbal), a preocupa-
ção da pós-produção foi “limpar” o estilo da marca, também é possível detectar uma participa-
ção maior do modo poético – preocupado com o “ritmo e o padrão formal” – em videorrelatos 
como “coca-cola – Mini kiosk” ou “avon – amor a gente sente na pele”. embora algumas 
características do documentário ajudem a entender as estratégias de impressão de verdade nas 
marcas de enunciação do videorrelato, é importante sublinhar que, marcando intersecções entre 
as duas formas, não se perde de vista que são dois gêneros bastante diferentes, especialmente 
porque, enquanto o documentário está à procura de histórias reais, produtos espontâneos da 
dinâmica social, o videorrelato enuncia uma situação de consumo fabricada por uma marca. 

 para nichols (2013), o “relato narrativo de histórias” e sua “voz narrativa”, no docu-
mentário, mantêm diálogo permanente com técnicas e recursos experimentados e aprimorados 
pelo cinema de ficção neorrealista italiano, que, segundo o autor, “enfatizam as qualidades 
narrativas em sintonia com o realismo fotográfico do cinema” (p.128):

uma visão descontraída e natural do cotidiano; uma série de ações e acontecimentos sinuosa 
e cheia de coincidências; luz natural e filmagens externas; o apoio em atores inexperientes; a 
rejeição de rostos de astros em primeiríssimo plano; e a ênfase nos problemas enfrentados por 
pessoas comuns no momento presente e não num passado histórico ou num futuro imaginado. 
essa foi uma linha importante do cinema narrativo, que contribuiu para o desenvolvimento do 
documentário. (nicholS, 2013, p.128).

 No videorrelato “Kleenex – O Embolsador” (2014), o gatilho criativo joga justamente 
com o cotidiano da mulher de uma grande cidade: “as mulheres andam com a bolsa aberta; é 
impressionante” (ScaVone, informação verbal). um ilusionista abordava pessoas na rua e, 
sem que notassem, introduzia alguns presentes, além do próprio lenço, em suas bolsas. em se-
guida, convidava os atores sociais (nome que personagens desempenhados por pessoas comuns 
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recebem nos documentários) a checá-las, surpreendendo-as e, em alguns casos, chegando, in-
clusive, a emocioná-las. A redescoberta da gentileza em objetos dessensibilizados pelo excesso 
de familiaridade que a rotina impõe aos seus códigos (o “banal da cidade”, na perspectiva sur-
realista), facilitada por uma marca, insiste na força de identificação da imagem em movimento 
(ECO, 1984; METZ, 2010; XAVIER, 2012), ao mesmo tempo em que oferece o lenço como um 
elemento narrativo reestabelecedor da harmonia temporariamente desmontada (fig. 49)89. uma 
situação intercepta o consumidor para revelar o consumo como o resgate da ordem. 

89. disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=Xcucoxbcllk>. acesso em nov/14.

Figura 49: Quadros do videorrelato “Kleenex – o embolsador”, realizado em São paulo, em 2014.

Fonte: canal da Kleenex brasil, no Youtube. 
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 aqui, permitimo-nos uma constatação com a qual damos um importante passo rumo à 
compreensão do videorrelato enquanto estratégia do discurso publicitário: ele emoldura uma 
situação, herdeira direta de modos de criar inaugurados na arte modernista, assimilados pelas 
neovanguardas e pelo ativismo utópico dos anos 1950 e 60, com um modo de relatar compro-
metido com o efeito de verdade (ECO, 1984) ou impressão de realidade (METZ, 2010) que 
quer transmitir. 

 dito de outro modo: a guerrilha, como situação de consumo, é produto de uma poé-
tica suficientemente potente para liberar seu relato em vídeo, sua enunciação, a ocupar-se 
da legitimação do modo como ela é recontada. o enunciado, a guerrilha capturada, tem de 
poético o que o relato tem de narrativo. a voz poética da arte ecoada pela voz narrativa do dis-
curso publicitário. É uma estratégia refinada, que combina, no plano da inconsciência – que, no 
conceito de “memória discursiva”, explicita os laços da análise do discurso com a psicanálise 
(oRlandi, 2012) –, ruptura e recuperação, poesia e estética, criação e consumo, utopia e fa-
talidade. 

 de um lado, temos uma criação publicitária, que, como nos permite entender a função 
poética de Jakobson filtrada por Galard, encaminha a comunicação-guerrilha para a forma da 
mensagem – abraçar uma vending machine, escalar uma vending machine com a ajuda de um 
amigo, cheirar uma gigantografia de maçã num aeroporto, atuar na tela do cinema etc. –; do 
outro, no nível da enunciação, do videorrelato, temos a função referencial, a busca pela preser-
vação do contexto ou referente da comunicação, ou seja, a guerrilha relatada. 

 novamente recorrendo à relação com Mcluhan, admitindo que o meio se confunde 
com a mensagem, a função poética – “o pendor para a mensagem como tal, o enfoque da men-
sagem por ela própria” (JaKobSon, 2010, p.163), ao olhar para a mensagem, estaria olhando 
também para o meio, ou seja, para as consequências formais que o meio projeto sobre a mensa-
gem. nesse sentido, portanto, insistimos que a poética dos gestos, garantida na função ativada 
pela guerrilha publicitária, é relatada por uma voz narrativa mais preocupada com a preservação 
do referente, com a aderência ao contexto “de alguém ou algo de que se fala” (p.160).  

 eis, portanto, a estrutura que entrega ao videorrelato a estratégia discursiva que, nos 
últimos anos, tanto tem servido à publicidade e ao consumo: um enunciado que transparece 
poética dado a ver por uma enunciação capaz de imprimir a si mesma a impressão de 
realidade da qual historicamente o filme publicitário se vê dissociado. a força poética da 
guerrilha abre caminho para uma enunciação mais verdadeira: a sensibilidade do enunciado e 
sua cota de realidade passam a comportar uma maior opacidade no ato de relatar. 
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It´s the little things in life
that make us happy.

‒ Coca-Cola ‒
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CAPÍTULO III

SENTIdO E SENTIMENTO
NOS VIdEORRELATOS dE GUERRILHA PUBLICITÁRIA: 

ESTRATÉGIAS dISCURSIVAS

 para trabalhar com maior clareza a análise dos casos de videorrelatos que estudaremos 
neste capítulo, é importante, primeiro, desenvolver conceitos fundamentais para os estudos 
do discurso, especialmente a partir do entendimento que têm na bibliografia que considerare-
mos. Mais do que apresentar e aprofundar tais conceitos, queremos, nessa seção, apontar já as 
relações que mantêm com o gênero videorrelato e suas contribuições para o rastreamento das 
estratégias de sentido que, por meio desse gênero, servem ao discurso publicitário.

 ao longo do trabalho, optamos, como comentamos no capítulo i, por referir-nos à guer-
rilha e a seu relato em vídeo como gêneros do discurso publicitário. o entendimento pressupõe, 
portanto, dois conceitos – gênero e discurso – cuja delimitação teórica, para o momento de aná-
lise, é importante, na medida em que empresta ferramentas metodológicas para a observação do 
fenômeno estudado.

 nesse trabalho, caminharemos a partir da análise do discurso de linha francesa, com 
Maingueneau (2006; 2012; 2013), complementando-a com o percurso gerativo da Semiótica 
discursiva, na interpretação de Fiorin (2001; 2008; 2013) e barros (2001). do primeiro, extra-
ímos os conceitos e os procedimentos para a abordagem dos discursos que alimentam, signi-
ficam e viabilizam a vida social. Do segundo, lançaremos mão, sobretudo, dos procedimentos 
metodológicos que oferece para a compreensão da construção de sentido na narrativa (para a 
Semiótica discursiva, todo discurso tem narratividade, indica alteração de estados), no relato 
de uma ação. Juntas, é importante destacar, as duas abordagens permitirão uma entre muitas 
interpretações possíveis. elas mesmas, enquanto teorias amplas e ricas, poderiam igualmente 
ter combinação diferente daquela que encontrarão aqui.

3.1. A publicidade como discurso, o videorrelato como gênero

 Maingueneau (2006) e Fiorin (2001) coincidem ao conceber o discurso como a ativi-
dade social da linguagem, ou, como escreve o autor brasileiro, “o discurso, embora obedeça às 
coerções da estrutura, é da ordem do acontecimento, isto é, da história” (p.15). Maingueneau 
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fala em “modo de apreensão da linguagem” (p.43), praticada por “sujeitos inscritos em contex-
tos determinados” (p.43), que “não pode ser objeto de uma abordagem puramente linguística” 
(p.43) e, finalmente, que se oporia à visão sincrônica de uma linguística puramente estrutural. 
Ou seja: o discurso, enquanto linguagem, é constantemente atualizado pelo uso dessa mesma 
linguagem; linguagem essa, portanto, em constante transformação. o contato da língua com o 
extralinguístico, atravessado pelo tempo, faria do discurso “uma unidade de comunicação asso-
ciada a condições de produção determinadas” (p.44), dependendo diretamente da constituição 
– sempre social – do gênero por meio do qual se dá a sua enunciação. 

 Do debate teórico sobre o discurso, que é abrangente e muito diversificado, interessam 
à nossa pesquisa noções práticas que Maingueneau busca associar aos conceitos com os quais 
trabalha. entre elas, é-nos particularmente útil a distinção que o autor propõe para critérios de 
tipificação dos discursos. Em linha gerais, Maingueneau (2012) explica que os discursos podem 
ser classificados de acordo com as atividades sociais com as quais estão diretamente relacio-
nados ou também a partir das instituições por onde circulam – esses últimos seriam discursos 
nomeados em função dos “aparelhos” sociais aos quais estão vinculados. ao falarmos em “dis-
curso publicitário”, estamos, pois, acionando o critério da atividade social; diferentemente, por 
exemplo, do que acontece quando, também possível de acordo com a abordagem de Maingue-
neau, falamos em “discurso hospitalar” ou “discurso governamental”, ambos circunscritos a 
órgãos e instituições com limites definidos na organização social. O discurso publicitário, por 
outro lado, atravessaria igualmente as atividades de um hospital ou de uma secretaria de estado. 

 É dele, portanto, que falamos aqui: o discurso publicitário é uma unidade de comunica-
ção ativada, atualizada e colocada em circulação por práticas sociais promotoras do consumo. 
pode estar presente, com maior frequência, em determinadas instituições, mas não se restringe 
a elas: nas sociedades de consumo, sejam elas regidas por um capitalismo de mercado, ou de es-
tado, o discurso publicitário interpela permanentemente os sujeitos, nas mais diversas situações 
cotidianas. Quando consumo uma lata de molho de tomate, ou quando escolho um nickname 
para um aplicativo de celular, estou atualizando as estruturas – sintáticas, lexicais, não-ver-
bais – desse discurso que torna possível todas as trocas que tecem nossa vida cotidiana. e, por 
consumo, aqui, deve-se tomar o fenômeno descrito por baudrillard (2011) em A sociedade de 
consumo: ali, o filósofo francês destaca a dimensão simbólica do consumo, ou seja, a prática do 
consumo enquanto intercâmbio sígnico: consumir é apropriar-se do significante (basicamente, 
o objeto em seu nível sensível) e, igualmente, do significado do signo negociado (o objeto em 
seu nível inteligível), num fluxo circular, no qual, consumado o consumo, consumidor e consu-
mido estão impregnados um do outro. 
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 Ao compartilhar o videorrelato da “Icelandair – Surprise Icelandair Stopover” (fig. 
50)90, no perfil de sua rede social digital favorita, o espectador-consumidor, está, portanto, par-
ticipando da constituição do discurso publicitário, trazendo-o para a história e colocando-o em 
embate com todos os demais discursos que convivem naquelas condições pré-determinadas. ao 
compartilhar um videorrelato, o espectador-consumidor, talvez emboscado, está contaminando-
se com os sentidos daquele enunciado, ao mesmo tempo em que, com sua enunciação, despeja 
sobre ele sentidos aos quais sua timeline, sua história, está associada. 

 Todo discurso se dá a ver por meio de alguma materialidade. É justamente essa figu-
rativização do discurso que encarnam os gêneros do discurso. diz Maingueneau (2006): “na 
concepção tradicional consideravam-se os gêneros como espécies de quadros nos quais se fazia 
deslizar um ‘conteúdo’ independente deles” (p.74). 

 a imagem do quadro, ou da moldura social, é bastante didática e contempla com precisão 

90. disponível em <http://www.psfk.com/2014/09/icelandair-surprise-passengers-stopover-experience.html>. acesso em dez/14. 

Figura 50: no videorrelato “icelandair – Surprise icelandair Stopover” (2014), cliente é surpreendida com recepção promo-
cional na área de desembarque. cada personagem correspondia a um tour temático diferente. 

Fonte: psfk.com.
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uma das principais características do gênero discursivo: sua visualidade, sua forma, seu plano 
de expressão. para a análise do discurso de linha francesa, os diversos discursos em trânsito na 
atividade social são reconhecidos por meio dos gêneros que lhes dão formas e, por isso mesmo, a 
experiência social com determinados gêneros geralmente termina por reconhecer no discurso um 
sentido aprendido com o gênero. Um exemplo: ao ser interpelado por um anúncio, o sujeito de 
uma sociedade de consumo acionaria um juízo prévio diante do enunciado, isto é, ao reconhecê-lo 
como publicidade, estaria em alerta. o gênero anúncio impresso de revista pressupõe um modelo 
de construção de sentido historicamente associado à moldura que o consumidor enxerga nele.

 Segundo Maingueneau (2013), o “discurso publicitário é, com efeito, daqueles tipos de 
discurso que não deixam prever antecipadamente qual cenografia será mobilizada” (p.98). Com 
isso, o autor nos explica que, diferentemente de alguns tipos de discurso que têm portadores em 
gêneros estáveis – “correspondência administrativa ou os relatórios de peritos” (p.99) –, o dis-
curso publicitário tem por característica liberar-se de gêneros regulares, muito provavelmente 
com o objetivo de contornar a desconfiança do enunciatário diante de gêneros convencional-
mente associados à persuasão publicitária: “o gênero do discurso tem uma incidência decisiva 
sobre a interpretação dos enunciados. não podemos interpretar um enunciado se não sabemos 
a qual gênero relacioná-lo” (2013, p.75).

 Assim, se, já com a publicidade de guerrilha, o discurso publicitário, como afirmam 
himpe (2007), dorrian e lucas (2006), Sanabra (2010), entre outros, tentava escapar à saturação 
dos canais convencionais – ou, em termos de análise de discurso, à previsibilidade dos gêneros 
tradicionais empregados pela criação publicitária –, ao sair em busca do videorrelato, o discur-
so publicitário estaria, claramente, testando um novo gênero que, como sublinhou Massareto 
(informação verbal) em relação ao vídeo “natura – homenagem surpresa no cinema”, pudesse 
desarmar o juízo prévio do consumidor diante de um gênero reconhecidamente publicitário.

 a emergência do videorrelato ilustra o problema teórico que, segundo Maingueneau 
(2006), o excesso de gêneros, e sua contínua proliferação, representaria ao termo. como os 
discursos estão constantemente encarnando gêneros novos, o conceito teórico “gênero”, em 
análise de discurso, correria o risco de perder precisão (p.73). por essa mesma razão é que, 
neste trabalho, entendemos ser possível considerar nosso objeto de pesquisa igualmente en-
quanto gênero ou subgênero do discurso publicitário. isto é, se entendido como desdobramento 
da guerrilha, gênero do discurso relacionado à publicidade, o videorrelato seria considerado 
um subgênero. Se, por outro lado, como alguns dos profissionais entrevistados para o trabalho 
disseram ser possível, algumas guerrilhas surgem para ser vídeo, então estamos diante de um 
gênero já autônomo, em vias daquela mesma estabilidade que, em sua origem, tratou de evitar. 
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 a estabilidade do gênero videorrelato traria consigo uma consequência: a possibilidade 
de reconhecer nele uma peça publicitária previsível desencadearia, por parte da criação publici-
tária, a necessidade de responder à sua estandardização com estratégias capazes de preservá-lo 
como gênero interessante ao consumidor. daí, como veremos, a evolução da preocupação com 
a cenografia nos videorrelatos. 

 Para entender o conceito de cenografia e sua relevância para a construção de sentido em 
nossos objetos de análise, precisamos aprofundar a discussão da noção de “cena de enuncia-
ção”, já mencionada em outros momentos. 

3.1.1. O videorrelato como cena de enunciação do consumo

 como frisamos ao tratar a guerrilha como situação de consumo, a metáfora teatral por 
trás do conceito de “cena de enunciação” não somente aponta para o caráter interacional do 
discurso, evidenciando a troca entre enunciador e destinatário/enunciatário na arena social, 
como também encaminha a compreensão em relação à impossibilidade da configuração de uma 
cena diante da ausência de atores – que, na Semiótica discursiva, também serão chamados de 
actantes: “a enunciação define-se como a instância de um eu-aqui-agora. o eu é instaurado no 
ato de dizer: eu é quem diz eu. a pessoa a quem o eu se dirige é estabelecida como tu. o eu e o 
tu são os actantes da enunciação, os participantes da ação enunciativa” (FioRin, 2013, p.56).

 na análise de discurso, a cena é concomitante à enunciação: quer dizer, ela se processa 
simultaneamente ao processamento do enunciado, que por sua vez, preencherá de sentido o 
sujeito do ato de enunciar (FIORIN, 2001, p.31). Nas palavras de Maingueneau (2013): “todo 
discurso, por sua manifestação mesma, pretende convencer instituindo a cena que legitima” 
(p.97). em resumo: a cena de enunciação apenas se faz possível com a enunciação mesma. Na-
quele lugar, naquele tempo, com um sujeito que enuncia. Maingueneau desenvolve o conceito, 
propondo três cenas possíveis:

essa “cena de enunciação se compõe” de três cenas, que propus chamar de “cena englobante”, 
“cena genérica” e “cenografia” [...] A cena englobante atribui ao discurso um estatuto pragmá-
tico, ela o integra em um tipo: publicitário, administrativo, filosófico... A cena genérica é a do 
contrato associado a um gênero ou a um subgênero do discurso: o editorial, o sermão, o guia 
turístico, a consulta médica... Quanto à cenografia, ela não é imposta pelo gênero, mas construída 
pelo próprio texto: um sermão pode ser enunciado por meio de uma cenografia temporal, proféti-
ca, amigável etc. A cenografia é a cena de fala que o discurso pressupõe para poder ser enunciado 
e que, por sua vez, deve validar através de sua própria enunciação: qualquer discurso, por seu 
próprio desenvolvimento, pretende instituir a situação de enunciação que o torna pertinente. 
(Maingueneau, 2012, p.70).

 Maingueneau explica que a cena de enunciação é invariavelmente acessada por uma 
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cenografia: “Não é diretamente com o quadro cênico que se confronta o leitor, mas com uma 
cenografia” (p.97). O autor chama de “quadro cênico” a combinação da cena englobante, que 
localiza o discurso no quadro de um tipo de discurso – por exemplo, o publicitário –, com a cena 
genérica, ou seja, o ambiente, a moldura fornecida por um gênero. 

 no caso de uma guerrilha publicitária, por exemplo, temos elementos que reportam o 
discurso para o universo da criação publicitária, como um produto ou uma marca, e elementos 
que “fecham a lente” sob o filtro de um gênero, que, como observamos ao longo do trabalho, 
é híbrido na publicidade de guerrilha. num exemplo prático: quando o cotidiano de um consu-
midor é interceptado por uma intervenção pública, ele pode ser levado a compreendê-la como 
uma performance artística, uma manifestação política ou, no nosso caso, uma ação publicitária. 
Ao identificar um logo ou um produto, o espectador tenderá a transportar aquela cena para o 
palco da atividade publicitária, passando a assisti-la de acordo com procedimentos socialmente 
determinados: “é publicidade, levanto a guarda”. esse primeiro entendimento fornecido pela 
cena de enunciação é que, na análise de discurso, na perspectiva de Maingueneau, receberá o 
nome de cena englobante.

 interpretada a cena como moldura de enunciação de um discurso publicitário, e acionado 
o juízo com que socialmente é levado a se relacionar com a publicidade, o consumidor fechará 
o quadro, prestando maior ou menor atenção ao gênero por meio do qual o discurso é colocado 
em circulação. no caso da guerrilha, pode ser um teatro, uma instalação, um flashmob, um 
détournement; enfim, todos os diversos exemplos e tantos outros imagináveis que procuramos 
elencar até aqui. No entanto, as guerrilhas possuem um conjunto de características estáveis que 
nos permitem usar o mesmo termo para generalizar todas as suas diferenças. Serão justamente 
essas diferenças que conformarão a cenografia da enunciação. 

 A Mars Brasil e a Jafflechutes fizeram chover seus produtos. Mas, enquanto, no caso do 
twix, os chocolates foram lançados do alto de um prédio na paulista, ganhando força e desagra-
dando alguns consumidores; no caso dos grilled cheeses da Jafflechutes (fig. 51)91, os lanches 
foram lançados, em nova York, amparados por um paraquedas. os dois reportam a uma mesma 
cena englobante: a publicitária. ambos compartilham uma cena genérica bastante semelhante: 
a chuva de produtos. Mas suas cenografias os tornam ações diferentes. 

 o videorrelato, por sua vez, implica algumas alterações importantes do ponto de vista 
da cena que monta para enunciar. enquanto na guerrilha original, as cenas genéricas de uma 
ação com uma vending machine que recebe abraços e de outra que tem o dobro da altura fre-
quente são muito próximas, elas não chegam a ser iguais. no videorrelato, por outro lado, a 

91. Disponível em <http://www.frank151.com/news/heavenly-grilled-cheese-jafflechutes-interview.html>. Acesso em set/14. 
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cena genérica é praticamente a mesma para todos os casos: o vídeo emoldura o discurso ori-
ginal. Suas possibilidades de diferenciação, portanto, recaem sobre a cenografia, ou seja, na 
ação, na montagem, no ritmo, nas cartelas, no branding etc. de cada um. A cenografia de um 
videorrelato, pode, assim, aproximá-lo ou distanciá-lo, como também já vimos, da cenografia 
de filmes publicitários convencionais, posto que, ao ser transposta para o vídeo, como observou 
Tavares (informação verbal), a guerrilha, enquanto discurso, já estaria se aproximando de um 
gênero muito comum na publicidade. Confirmando tal impressão, Maingueneau (2013) dirá 
que “a cenografia leva o quadro cênico a se deslocar para o segundo plano (p.97)”, de tal modo 
que uma cenografia pode envolver o destinatário a ponto de, por exemplo no caso do discurso 
publicitário, barganhar a desconfiança do consumidor diante do reconhecimento de sua cena 
englobante.

 ao admitir, como quer Maingueneau (2013), que a cena de enunciação se faz com a pró-
pria enunciação, é importante ter em mente, como também apresenta o autor francês em Análise 
de textos de comunicação, que a cena de enunciação se constrói a partir dos três tipos de con-
texto que orientam a interpretação de um discurso: o ambiente físico, que também é chamado 
de contexto situacional; o cotexto, ou seja, referências discursivas/textuais que fazem sentido 
apenas se relacionadas ao próprio discurso (é o caso de pronomes pessoais e demonstrativos, 
como “ela” ou “esse” – quer dizer, só entendemos o sentido de um “ele” recorrendo ao próprio 
texto para compreender a que o pronome se refere), e, finalmente, o que o autor descreve como 

Figura 51: após o pedido, clientes recebiam mensagem com o horário em que deveriam retirar seus grilled cheeses, no vide-
orrelato “Jafflechutes – Grilled cheese parachutes” (2013), realizado em Melbourne, na Austrália, e, depois, em Nova York. 
Fonte: frank151.com.
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“conhecimento do mundo”. isso quer dizer que uma cena de enunciação não está feita exclusi-
vamente dos elementos físicos e cenográficos ali presentes: alguns dos seus ingredientes podem 
advir de referências a discursos externos à cena em si. um carro de gelo da Volkswagen pode 
levar um professor de teatro até o happening de Kaprow, em pasadena. isso acontece porque, 
como formas sociais, os discursos são inerentemente interdiscursivos, ou seja, “estão mergu-
lhados em um interdiscurso, no conjunto imenso de outros discursos que vêm sustentar” (2013, 
p.26) determinada enunciação. 

3.1.2. O ethos discursivo e o protagonismo da enunciação no videorrelato

 a cena de enunciação tem grande contribuição a dar ao ethos do enunciador, e essa 
é uma discussão que muito nos ajuda a costurar o debate iniciado com a proposição de Eco 
segundo a qual o uso social da tV teria descoberto ser uma estratégia de produção conferir 
verdade à enunciação, independentemente da verdade do mundo enunciado pela câmera. 

 Maingueneau (2012) passeia pelo entendimento da noção de ethos, de aristóteles a 
diversos estudiosos do discurso, antes de aterrissar na sua própria interpretação do termo. de 
uma maneira geral, recupera dois entendimentos correntes na literatura: ethos como o caráter 
que o enunciador projeta ao destinatário por meio da enunciação – portanto, construído no dis-
curso – e ethos como um conjunto de valores que, num determinado grupo ou povo, estabelece 
um padrão de hábitos e costumes que seus membros procuram ostentar nas interações da vida 
social. 

 É de acordo com o entendimento que o termo encontra em Maingueneau (2012, p.63)
que daremos continuidade à nossa análise:

– o ethos é uma noção discursiva; ele se constitui por meio do discurso, não é uma ‘imagem’ do 
locutor exterior à fala;
– o ethos é fundamentalmente um processo interativo de influência sobre o outro;
– o ethos é uma noção fundamentalmente híbrida (sociodiscursiva), um comportamento social-
mente avaliado, que não pode ser apreendido fora de uma situação de comunicação precisa, ela 
própria integrada a uma conjuntura sócio-histórica determinada. 

 a noção de ethos, para Maingueneau, admite a participação de elementos não consen-
sualmente tidos como parte do discurso na construção da imagem que o destinatário, diante de 
determinada enunciação, fará do enunciador:

há sempre elementos contingentes em um ato de comunicação, em relação aos quais é difícil 
dizer se fazem ou não parte do discurso, mas que influenciam a construção do ethos pelo desti-
natário. É, em última instância, mais uma decisão teórica do que de saber se se deve relacionar 
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o ethos ao material propriamente verbal, atribuir o poder às palavras, ou se se devem integrar a 
ele elementos como a vestimenta do locutor, seus gestos, e, eventualmente, o conjunto do quadro 
de comunicação. o problema é mais delicado se considerarmos que o ethos, por natureza, é um 
comportamento que, enquanto tal, articula verbal e não verbal para provocar no destinatário 
efeitos que não decorrem apenas das palavras. (Maingueneau, 2012, p.61).

 Em sua reflexão, Maingueneau (2012) claramente inclui sob o conceito de ethos todos 
os elementos, de ordem verbal ou não, que, na enunciação, contribuem “a tornar o orador digno 
de fé” (p.57). a ideia de que o ethos se constitui na enunciação e não “num saber extradiscursi-
vo sobre o locutor” (p.58) completa, ao menos até onde caminharemos na pesquisa, a estratégia 
de deslocamento do “efeito de verdade” do enunciado para a enunciação, tão bem apresentada 
em Viagem pela irrealidade do cotidiano. É justamente isso, portanto, que, enquanto gênero 
discursivo, quer o videorrelato, em sua estratégia de enunciação: “um ethos percebido pelo pú-
blico” (p.58) que inspire confiança e produza “uma imagem positiva de si mesma” (p.57). 

 problematizando o ethos, Maingueneau (2012, p.59) insistirá que “a eficácia do ethos 
tem a ver com o fato de que ele envolve de alguma forma a enunciação, sem estar explicitado 
no enunciado”, ou, “resgatando a distinção dos pragmaticistas entre mostrar e dizer: o ethos se 
mostra no ato de enunciação, ele não é dito no enunciado. ele permanece, por natureza, no se-
gundo plano da enunciação: ele deve ser percebido, mas não deve ser objeto do discurso”. 

 estamos novamente diante do fenômeno apontado por eco: o videorrelato, ao migrar a 
experiência original da guerrilha para o vídeo, valendo-se de características importantes social-
mente associadas à forma do vídeo documental, busca “uma imagem positiva de si mesma”, 
mostrando-se, por meio da enunciação, como uma “propaganda de verdade” (MaSSaReto, 
informação verbal). 

 Esse será, portanto, o ethos discursivo por trás de muitos, ou quase todos, os vide-
orrelatos de guerrilha publicitária: a imagem de uma publicidade que, por se apresentar 
como enunciação que “flagra” e “não produz” a espontaneidade do real, é mais virtuosa 
(areté) e benevolente (eunoia) que o discurso publicitário em seus gêneros convencionais. 
prudência, virtuosidade e benevolência, nos lembra Maingueneau (2012, p.57), são “as três 
qualidades fundamentais” das quais o orador deve dispor para, de acordo com a retórica aristo-
télica, construir um ethos eficaz. 

 o videorrelato é como um orador que discursa mostrando acreditar naquilo que diz, 
malgrado as possíveis lacunas daquilo que é dito. É, novamente com Williams (2011a), o má-
gico encantado pela magia.
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3.1.3. Ouvimos vozes

 em entrevista ao programa “bookworm”, da rádio KcRW, de los angeles, greil Marcus 
(1989), autor de Lipstick traces: a secret history of the 20th century, obra na qual procura 
possíveis relações entre o dadá, na versão berlinense do club dadá, os situacionistas, em paris 
das décadas de 1950 e 1960, e os punks ingleses da década de 7092, explica a motivação que 
teria guiado a escritura do livro. O autor, jornalista e crítico cultural norte-americano conta 
que, aprofundando o contato com esses movimentos, notou “vozes” que ressoavam de uns 
sobre os outros. Vozes, aliás, que, neste trabalho, e apesar da polêmica que o entendimento 
certamente provocará para algumas audiências, estendemos à lógica da criação (poiesis) que 
subjaz à guerrilha publicitária.

 essas vozes93 que cruzam os discursos em lugares, tempos e entre sujeitos diferentes, 
carregando um pouco do mundo para frente, e consequentemente para trás, têm nome na análi-
se de Discurso de linha francesa: “memória discursiva”, em relação direta com a já mencionada 
noção de “interdiscurso”:

uma interação verbal se desenvolve no tempo e, desse fato, constrói-se progressivamente uma 
memória intratextual: a cada momento, o discurso pode enviar a um enunciado precedente. [...] 
Mas o discurso é também recoberto pela memória de outros discursos. [...] o discurso se apoia, 

92. disponível em <http://www.kcrw.com/news-culture/shows/bookworm/greil-marcus-1>. acesso em dez/14.

93. a imagem de “vozes”, em análise de discurso, remete, desde bakhtin, ao conceito de “polifonia” (Maingueneau, 2006, 
p.108). aqui, como se viu, quisemos destacar, com ela, não somente a ideia de que múltiplas vozes perpassam um enunciado, como 
especialmente os casos em que o fazem através do tempo. 

Figura 52: ecos do manifesto do 
Teatro futurista aéreo, de Fedele 

azari (1919), no videorrelato “grilled 
cheese parachutes”, realizado pela 

cadeia australiana Jafflechutes (2013).  
Fonte: frank151.com.
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então, em uma tradição, mas cria pouco a pouco sua própria tradição. aqui a memória não é psi-
cológica, ela mantém-se em unidade com o modo de existência de uma formação discursiva: cada 
uma tem uma maneira própria de administrar essa memória. (Maingueneau, 2006 p. 96-97).

 ao longo de toda nossa pesquisa, apostamos no rastreamento do “coral” que, ao longo 
do século XX, entoou o canto da guerrilha publicitária. Falamos em “formas emergentes de cul-
tura” sendo assimiladas pela “cultura dominante”. em “ondas de choque” despontencializando-
se no contato com as águas mansas de uma onda larga. em “diluidores” dispersando invenções 
que, quando do seu surgimento, desafiaram a estabilidade do cânone reinante. E, em diversos 
momentos, usamos a imagem de “eco” para dar conta dos modos de criar, fazer e desafiar com-
partilhados aqui e ali, agora e então. 

 nos dois exemplos de videorrelatos que trabalharemos a seguir, bem como nos casos de 
publicidade de guerrilha que ilustramos ao longo do texto, ouviremos novamente as vozes da 
estética da impermanência experimentada pelos happenings, da provocação dadaísta, ou , ain-
da, os ecos lúdicos que devolvem as paredes da cidade situacionista. Suas presenças, no nível 
discursivo, compõem figurativizações que, muitas vezes, como nos casos das fotografias que 
apresentamos até aqui, tornam a relação, ou a ideia de uma memória infiltrada numa segunda 
enunciação, imediata. e, como propõe o modelo do percurso gerativo de sentido, empregado 
pela Semiótica discursiva, e que conduzirá nossa análise para o estudo do plano discursivo, a 
organização sintática das figuras, como nos demais níveis de produção de sentido de um enun-
ciado, tem um lastro e consequências semânticas. Ou seja: a presença de figuras que remetem a 
discursos anteriores ajuda a construir o sentido do discurso que as atualiza. 

3.1.4. Contribuições do percurso gerativo de sentido para o estudo do videorrelato

 a Semiótica discursiva de greimas, neste trabalho tomada a partir da interpretação de 
Fiorin, propõe uma metodologia específica para o estudo de narrativas, de enunciados que re-
portam transformações e alterações de estados. de acordo com o “esquema” do semioticista de 
origem lituana, a compreensão da produção de sentido em um discurso narrativo deve atravessar 
níveis, nos quais as estruturas produtoras de sentido partem de formas mais simples e abstratas 
até elementos mais concretos e invariáveis. Vejamos como Fiorin (2001) apresenta o modelo: 

greimas entende o processo de geração de sentido como um percurso gerativo, simulacro me-
todológico do ato real de produção significante, que vai do mais simples e abstrato (estruturas a 
quo) até o mais complexo e concreto (estruturas ad quem) por meio de mecanismos de conver-
são. esse percurso gerativo mostra os níveis crescentes de invariância de sentido e dá a cada um 
desses níveis uma descrição metalinguística adequada. nesse percurso, distinguem-se a imanên-
cia, que diz respeito ao plano de conteúdo, da manifestação, que é a união de um plano de con-
teúdo com um ou vários planos de expressão. no nível da imanência, há os seguintes patamares: 
o fundamental, o narrativo e o discursivo. (p.35-36).
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 ou ainda:

o percurso gerativo é um modelo que simula a produção e a interpretação do significado, do con-
teúdo. na verdade, ele não descreve a maneira real de produzir um discurso, mas constitui, para 
usar as palavras de denis bertrand, um “simulacro metodológico”, que nos permite ler um texto 
com mais eficácia. Esse modelo mostra aquilo que sabemos de maneira intuitiva: que o sentido 
do texto não é redutível à soma das palavras que o compõem nem dos enunciados em que os 
vocábulos se encadeiam, mas que decorre de uma articulação dos elementos que o formam – que 
existem uma sintaxe e uma semântica do discurso. (FioRin, 2013, p.44).

 como alerta Fiorin, o modelo é um modelo, pensado para organizar o estudo da cons-
trução de sentido em narrativas – por isso mesmo, a Semiótica discursiva também é conhecida 
como Semiótica narrativa. ele decompõe o discurso de uma maneira teórica e, como toda 
teoria, esforça-se para fazer aderir o real ao seu esquema, à sua prova. a sempre imperativa 
dificuldade de fazer a teoria colar na realidade termina por levantar, também na Semiótica Dis-
cursiva, posições conflitantes entre diferentes autores e, inclusive, encruzilhadas conceituais 
dentro de uma mesma corrente de pensamento. em nosso trabalho, o esquema será emprestado 
como ferramenta auxiliar, uma vez que parte do nível fundamental para o discursivo – que es-
pecialmente nos interessa –, ficando as questões espitemológicas dessa linha da semiótica por 
conta de espaços muito mais aptos a discuti-las.

 de acordo com o percurso gerativo de sentido, os discursos têm três níveis de geração 
de sentido: o fundamental, o narrativo e o discursivo. todos os três têm “duas caras”: a sintá-
tica, que determina a ordenação dos elementos que produzem sentido, e a semântica, que seria 
a do significado propriamente dito. No entanto, como alerta o próprio Fiorin, a sintaxe, num 
enunciado, também tem consequências para o sentido. 

a sintaxe dos diversos patamares do percurso tem também um caráter conceptual, o que signi-
fica que cada combinatória de formas produz um determinado sentido. A distinção entre sintaxe 
e semântica não decorre do fato de que uma seja mais significativa e a outra não, mas de que a 
sintaxe é mais autônoma do que a semântica, na medida em que uma mesma relação sintática 
pode receber uma variedade imensa de investimentos semânticos. (2013, p.21).

 não nos ateremos, durante as análises, no detalhe da diferenciação entre sintaxe e se-
mântica, uma vez que o que mais nos interessa aqui é o produto das duas combinadas, ou seja: 
o conteúdo. por outro lado, a explicação de Fiorin é muito importante por evidenciar uma das 
principais características do modelo, especialmente no nível narrativo: uma estrutura quase 
permanente perpassaria toda e qualquer narrativa em funcionamento na atividade discursiva. 
essa ideia, que notabilizou a Semiótica discursiva, é também a que lhe vale muitas críticas. o 
próprio landowski (2014), mencionado no trabalho, buscou avançar sobre o esquema narrativo 
por discordar do fato de que todas as interações sensíveis produtoras de sentido obedecessem a 
uma mesma estrutura.
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 Mas qual seria essa estrutura?

 no nível que a Semiótica discursiva chamará de fundamental, o sentido de um conjun-
to de enunciados se daria a partir de uma oposição de base. tal oposição, muito recorrente na 
perspectiva do estruturalismo francês, pressupõe que o sentido sempre emergirá do confronto 
de diferentes que apenas se distinguem por possuírem porções em comum. É quando essas por-
ções deixam de ser iguais que os elementos comparados se tornam diferentes (FoRin, 2013). 
trata-se da ideia culturalmente difundida de que o bem contém o mal, e vice-versa. É também 
a ideia trabalhada por carrascoza (2004, ver item 3.1.5.), em relação aos modelos de publici-
dade que apresenta, tomando os conceitos de nietzsche, com os termos “apolíneo” (racional) 
e “dionisíaco” (emocional). ao propor a abordagem, carrascoza faz questão de inscrever o 
funcionamento desses dois modelos na imagem do pêndulo, justamente para evidenciar que um 
texto não é somente uma coisa ou outra: ele tem porções, cotas de cada uma dessas forças. 

 O instrumento analítico para a verificação do sentido (portanto, relacionado ao eixo 
semântico), no nível fundamental, é o chamado “quadrado semiótico”. nele são articulados 
sentidos basilares que o modelo designa por contrários e contraditórios. É sobre a relação e a 
tensão entre eles que se fundamenta, de modo ainda “abstrato”, o sentido de qualquer discurso.

 em relação à sintaxe do nível fundamental, a Semiótica discursiva prevê duas cons-
truções possíveis: num quadrado semiótico no qual a oposição de base confronta a com b, o 
estudo dos discursos confirmaria a ocorrência dessas seguintes estruturas (FIORIN, 2013):

Afirmação de A, negação de A, afirmação de B.

Afirmação de B, negação de B, afirmação de A.

 nossos exemplos mostrarão, de modo mais claro, na prática, que os mecanismos “abs-
tratos” de construção de sentido no nível fundamental não somente ajudam a perceber, nos 
videorrelatos, suas primeiras estratégias semânticas, como, particularmente, viabilizam o aces-
so a estruturas que, apesar de “profundas”, têm notáveis consequências para a materialidade 
discursiva percebida, no nível da “superfície”, pelo enunciatário/destinatário. 

 ao olhar um discurso, portanto, podemos tentar distinguir, nele, a oposição sobre a qual 
se erguem os demais níveis produtores de sentido. Mesmo sujeito a críticas, o modelo dará sen-
sível contribuição aos nossos estudos de caso.

 Sobre o nível fundamental, da oposição de base, monta-se, então, o esquema narrativo 
ao qual fizemos menção em algumas ocasiões. Fiorin (2013) explica que, na sintaxe narrativa, 
quatro fases gerais organizam a construção do sentido do discurso-enunciado. São elas: a ma-
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nipulação, a competência, a performance e a sanção. 

 na fase da manipulação, um sujeito leva outro sujeito com competência cognitiva a 
agir em relação a um objeto, com o qual espera entrar em conjunção (união) ou disjunção (se-
paração). a provocação, a tentação, como vimos do Futurismo a diversos exemplos de guerrilha 
publicitária, são formas da modalidade “fazer-fazer” que rege a primeira fase do nível narra-
tivo. na fase da competência, o sujeito “manipulado” é munido de algum “saber e/ou poder 
fazer” para “realizar a transformação central da narrativa” (FioRin, 2013, p.30). na fase da 
performance, ocorre a transformação de estados que caracteriza toda narrativa, em decorrência 
da ação do sujeito manipulado. Finalmente, na fase da sanção, o sujeito levado a agir por um 
destinador (o sujeito que manipula) é reconhecido pela realização da transformação a que foi 
destinado. 

 O “esquema narrativo”, fixo, apesar de criticado por sua pretensão universalizante, é, 
como explica landowski (2014), perfeitamente aplicável a alguns tipos de discurso, destacada-
mente o publicitário, na medida em que uma marca sempre enuncia na expectativa de levar o 
enunciatário/destinatário a consumir. 

 a organização sintática do nível narrativo destaca uma característica importante do dis-
curso: o entendimento da unidade a ser estudada para além dos limites da frase tradicionalmente 
recortada pela Linguística (BARROS, 2001; FIORIN, 2001). Isso significa dizer que o discur-
so, enquanto objeto de estudo tanto da Semiótica Discursiva quanto da Análise do Discurso de 
linha francesa, pode, e geralmente o faz, articular mais de um enunciado. dessa maneira, acon-
tece, por exemplo, de um enunciado predicar outro enunciado, diferentemente do que ocorre na 
perspectiva da linguística frasal, que se ocuparia das funções sintáticas dentro de um mesmo 
enunciado. essa distinção teórica nos interessa porque permite entender a diferenciação entre 
os dois tipos de enunciado que existem para os estudos semióticos discursivos. 

 como explica Fiorin (2013), os discursos contêm enunciados de estado e de fazer. nos 
enunciados de estado, sujeitos e objetos estão ou em relação de conjunção (união), ou em rela-
ção de disjunção (separação). Por exemplo: “Rodrigo é feliz” é um enunciado de estado no qual 
o sujeito “Rodrigo” está em conjunção com o objeto-valor (que não coincide com o objeto sin-
tático estudado na gramática escolar, por exemplo) “felicidade”. os enunciados de fazer rela-
cionam dois enunciados de estado distintos. E essa ideia é fundamental para o florescimento da 
narratividade dentro de um discurso: ela corresponde justamente à transformação de um estado 
para outro. Tal abordagem é verificada na quase totalidade dos exemplos de videorrelatos da 
guerrilha publicitária mencionados neste trabalho: suas narrativas sempre percorrem o caminho 
do consumidor, em disjunção com a marca/produto, até o estado de junção com eles. 
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 o modelo da Semiótica discursiva prevê 4 enunciados modais gerais que ocorrem na 
língua, modalizando enunciados de fazer ou enunciados de estado. os modais querer, dever, 
poder e saber, combinados aos tipos de enunciados de fazer ou estado, produziriam o sentido 
de quase todos os discursos. a fundamentação é bem mais complexa desta que resumimos aqui, 
mas, para os objetivos do trabalho, basta compreender que, em geral, os discursos articulam 
enunciados sustentados por estruturas modais combinatórias como “querer ser”, “querer fazer”, 
“dever ser”, dever fazer”, “poder ser”, “poder fazer” etc., ou por seus contrários/contraditórios 
“não poder ser”, “não poder não ser” etc.

 a guerrilha, em acordo com uma constante no discurso publicitário – a busca pela per-
suasão –, institui, na maioria dos casos, um fazer-fazer, ou seja, o enunciatário/consumidor é 
sempre levado a agir em direção a algum objeto-valor. A partir desse fazer-fazer, a marca fa-
cilita algum artifício que o torna apto a realizar o desafio proposto. É disso que se trata a fase 
narrativa da “competência”, ou seja, o enunciatário é dotado de um “poder-fazer”. Por exemplo, 
no caso “Mattel-Games: Surprise pictionary mall”, o consumidor é desafiado a jogar e, em 
seguida, descobre que, para jogar, precisa adivinhar o que, dentro da TV, o personagem está 
desenhando. o consumidor se dá conta, então, de que pode fazê-lo. Reconhecida sua aptidão 

Figura 53: “Mattel games – picionary mall surprise” (2014).

Fonte: Screenmediadaily.com.
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para jogar, o poder-fazer, o consumidor passa então a ser modalizado por um “fazer-ser”, isto é, 
inicia sua performance, munido de um poder-fazer, com o intuito de fazer-ser aquilo que busca 
com a sua ação: vencer o jogo. Finalmente, se acerta o desenho e vence a brincadeira, é recom-
pensado. nessa narrativa, portanto, o consumidor vai de um estado de querer-ser (ganhador do 
jogo) para um estado final de “saber-ser” ganhador (quando efetivamente vence o jogo). Essa 
é a transformação central da narrativa: disjunção com a recompensa do jogo > união com a 
recompensa do jogo. A recompensa, claro, tem a assinatura da marca.

 o último e mais complexo nível do percurso gerativo é o discursivo. Mas é ele também 
o mais concreto, o nível pelo qual os actantes, especialmente o enunciatário, reconhecem e 
tomam contato com a materialidade do discurso. na prática, o nível discursivo, comprometido 
com os dois níveis mais profundos, é o discurso como o conhecemos, com suas estruturas sin-
táticas e com os temas e figuras por meio dos quais se projeta na cena de enunciação. 

 de acordo com Fiorin (2013), o nível discursivo, na sua face sintática, envolve os me-
canismos de actorialização, espacialização e temporalização do enunciado. os discursos ar-
ticulam esses três procedimentos para, junto das direções de conteúdo esboçadas nos níveis 
semionarrativos (fundamental + narrativo), lapidar o sentido que o enunciado pretende colocar 
em circulação. para compreender o que a Semiótica discursiva entende por esses três mecanis-
mos, é muito útil a noção de enunciação enunciada: 

o linguista não mais opõe a “enunciação ao enunciado como ato a seu produto, um processo 
dinâmico a seu resultado estático”, mas, impossibilitado de estudar diretamente o ato da enun-
ciação, busca “identificar e descrever os traços do ato no produto”. 

[...]

esse processo enunciativo colocado no interior do enunciado não é a enunciação propriamente 
dita, cujo modo de existência é ser o pressuposto lógico do enunciado, mas a enunciação enun-
ciada. Teríamos, assim, dois conjuntos no texto-objeto: a enunciação enunciada, que é o conjunto 
de marcas; e o enunciado enunciado, que é a sequência enunciada desprovida de marcas de 
enunciação. 

[...]

a enunciação, tanto num sentido como no outro, é a enunciação enunciada, isto é, marcas e 
traços que a enunciação propriamente dita deixou no enunciado. esta é da ordem do inefável, só 
quando ela se enuncia pode ser apreendida. (FioRin, 2001, p.31; 36; 38-39)

 a noção de enunciação enunciada busca dar conta da impossibilidade, para o semioti-
cista, ou estudioso do discurso, de analisar o ato de enunciação exatamente enquanto acontece. 
A análise é sempre posterior, ficando o trabalho do semioticista, portanto, destinado a rastrear 
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as marcas de enunciação que constroem sentido no enunciado. com isso, explica Fiorin, o si-
mulacro do percurso gerativo, no que diz respeito à sintaxe do nível discursivo, orienta o analis-
ta a buscar os traços que cercam o ato/cena de enunciação. Que marcas são essas? aquelas que 
indicam quem é o sujeito de fala, em que espaço ele fala e quando fala. O enunciado preserva as 
digitais da enunciação, e elas podem ser buscadas nas flexões verbais, nos advérbios de tempo 
e lugar, nos pronomes (especialmente os pessoais e demonstrativos), que operam como dêiticos 
do discurso: um “dêitico [...] só pode ser interpretado em relação à situação de enunciação espe-
cífica na qual se inscreve” (MAINGUENEAU, p.27). O pronome demonstrativo “aquela”, por 
exemplo, só faz sentido para actantes envolvidos na cena de enunciação. isolado, seu sentido 
é incompleto. no discurso, dá sentido ao enunciado, ao mesmo tempo em que tem seu sentido 
definido por ele. 

 no videorrelato, temos uma situação curiosa relacionada à natureza da imagem-movi-
mento: ele é uma enunciação enunciada, como qualquer enunciação, mas é ao mesmo tempo 
enunciação de uma enunciação enunciada, que é a guerrilha original, ou, num filme qualquer, 
a ação registrada. os dois casos que estudaremos adiante são enunciações de uma guerrilha 
enunciada – uma guerrilha que, enquanto ocorria, também enunciava. Um filme que narra uma 
personagem falando tem dois níveis de enunciação: o da personagem, com o seu diálogo, seu 
tempo e seu lugar, e o da câmera, do diretor, com o discurso-filme.

 não insistiremos nessa abordagem, mas constatá-la é importante na medida em que 
traduz o processo que Fiorin (2013) descreve como: “se a enunciação se define a partir de 
um discurso eu-aqui-agora, ela instaura um discurso-enunciado, projetando para fora de si os 
atores do discurso, bem como suas coordenadas espaço-temporais” (p.57). Se, quando escrevo 
“estou pensando”, levo para possíveis enunciatários informações sobre o ato da enunciação (era 
“eu” que pensava no momento em que enunciava); o videorrelato, como enunciação enunciada, 
extrai da guerrilha original todos os seus mecanismos de actorialização, temporalização e espa-
cialização, e os projeta para fora da enunciação original. No caso da sintaxe visual, cujo estudo 
nos é menos familiar que o da sintaxe linguística – que aprendemos na escola –, como o signo 
que vemos indexa o referente que representa, mantendo com ele uma relação de semelhança e 
não de contiguidade, esses mecanismos de definição das categorias de pessoa, tempo e espaço, 
apesar de igualmente presentes, passam-nos despercebidos. em outras palavras: como o que 
eu vejo no monitor é a imagem da coca-cola, na praça de berlim, naquele tempo, parece que 
não estou farejando a enunciação no enunciado do mesmo modo que procedo quando leio um 
enunciado linguístico e me pergunto sobre o que será o “aqui”, o “agora”, o “ela”, o “lá” etc.

 de qualquer maneira, nas cartelas que muitas vezes narram as histórias no videorrelato, 
e que já relacionamos ao narrador épico, é possível reconhecer os efeitos de sentido que ge-
ram determinadas projeções, nos enunciados, das categorias de sujeito, tempo e espaço. Para 
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ficar num exemplo, é muito comum ver videorrelatos que começam com: “Kleenex apresenta”, 
“coca-cola apresenta” e, menos frequentemente, “apresentamos”. como destaca Fiorin, são 
mecanismos distintos de produção de sentido: ao assumir ou evitar a subjetividade na enuncia-
ção (ou seja, a projeção do eu enunciador sobre o enunciado), o enunciador dá ao discurso cotas 
maiores ou menores de objetividade. Quando um videorrelato opta pela construção sintática em 
terceira pessoa, como em “that’s why ibM created ads with a purpose” ou “coca-cola presents 
the mini kiosk”, encaminha ao enunciatário a informação de que alguém viu e está contando 
sobre a guerrilha – não é a marca que está falando dela mesma, é alguém relatando o episódio 
que testemunhou. É, portanto, um procedimento de actorialização que, ao projetar o sujeito da 
enunciação sobre o enunciado, de uma determinada maneira e não de outra, busca aquela im-
pressão de verdade na enunciação da qual falamos ao comentar abordagem de eco em Viagem 
na irrealidade do cotidiano. 

 A projeção das categorias de enunciação, de pessoa, tempo e espaço, sobre o enunciado, 
explica Fiorin (2013), recebe o nome de debreagem na Semiótica discursiva: “o mecanismo em 
que se projeta no enunciado quer as pessoas (eu/tu), o tempo (agora) e o espaço (aqui) da enun-
ciação, quer a pessoa (ele), o tempo (então) e o espaço (alhures) do enunciado. na debreagem, 
é possível sempre notar uma oposição entre as instâncias de enunciação, sejam elas sujeito, 
tempo ou espaço. Por exemplo, o lugar de onde o sujeito fala (aqui) versus o lugar do enuncia-

Figura 54: Videorrelato “Kleenex – o embolsador”, realizado em São paulo, em 2014.

Fonte: canal da Kleenex brasil, no Youtube. 



CAPÍTULO III - SENTIDO E SENTIMENTO NOS VIDEORRELATOS... | 147

tário (aí), ou inclusive a oposição mesma entre o “eu” e o “tu”, entre enunciador e enunciatário. 
De novo, ressaltamos que não insistiremos nos conceitos, porque o objetivo aqui é tê-los como 
instrumento de auxílio para a análise da construção de sentido nos discursos dos videorrelatos. 
no entanto, entender a debreagem é fundamental para entender a embreagem, que é justamente 
o conceito teórico que, para a semiótica da escola de greimas, nomeia o fenômeno a que nos 
referimos com o exemplo “coca-cola apresenta”. de um modo simples, a embreagem ocorre 
no exemplo do jogador de futebol que fala de si mesmo em terceira pessoa. Com isso, evita 
as oposições entre enunciador e enunciatário, deixando todos do mesmo lado. como, na em-
breagem, o enunciador aparentemente deixa de falar em nome próprio, “cria-se um efeito de 
objetividade, porque se ressalta um papel social e não uma subjetividade” (p.74). 

 a concepção teórica em torno à embreagem, no nosso estudo de casos, dá acesso a uma 
estratégia de produção de sentido recorrente e fundamental à narrativa do videorrelato. a com-
preensão do modo como as categorias de enunciação (sujeito, tempo e espaço) se espelham no 
enunciado é um passo importante do trabalho dos analistas do discurso. Revelar-se ou ocultar-
se no enunciado é uma tática que regula a opacidade das condições de enunciação. 

 nesse sentido, comentamos um último caso, também muito frequente no relato em ví-
deo de guerrilhas publicitárias: a debreagem enunciva, isto é, enunciados cujas marcas de pes-
soa, tempo e espaço não coincidem com a pessoa, o tempo ou o espaço de enunciação. de um 
modo bem mais simples: alguém ligou a câmera, filmou a guerrilha e relatou o que viu sem 
fazer menção a si mesmo como a pessoa, o tempo e o lugar de onde a guerrilha foi vista. di-
versos videorrelatos recorrem à estrutura: legendas que localizam a ação + legendas que con-
tam a ação + logomarca que assina o vídeo. dos casos citados no trabalho, isso acontece, por 
exemplo, com o “lastminute.com – unexpected performance”, ou “Mattel games – pictionary 
Mall Surprise”: “Num dia tal, num lugar tal, uma surpresa aconteceu”. Os sujeitos impressos 
no enunciado não remetem à enunciação. de novo, é uma estratégia que turva as condições de 
enunciação, evitando a evidenciação da marca como enunciadora dela mesma. 

 o nível discursivo do percurso gerativo empresta, no eixo semântico, dois últimos ins-
trumentos de análise da construção de sentido num discurso-enunciado: os temas e as figuras:

No nível narrativo, temos esquemas abstratos: por exemplo, um sujeito entra em conjunção com 
a riqueza, um sujeito opera uma disjunção entre alguém e a vida. Mas quem são esses sujeitos? A 
conjunção com a riqueza se deu como? Tirar a vida de alguém foi crime ou legítima defesa? É a 
semântica discursiva que reveste e, por isso, concretiza as mudanças de estado do nível narrativo. 
(FioRin, 2013, p.89).

 A predominância de temas ou de figuras produz dois tipos de discursos, o temático e o 
figurativo. Por figuras, a Semiótica Discursiva entende o “termo que remete a algo existente no 
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mundo natural”, mas “não só no mundo natural efetivamente existente, mas também no mun-
do natural construído” (FIORIN, 2013, p. 91), como, por exemplo, os seres e todas as figuras 
que habitam as narrativas de ficção científica. Os temas, por outro lado, são mais conceituais: 
“tema é um investimento semântico, de natureza puramente conceptual, que não remete ao 
mundo natural. temas são categorias que organizam, categorizam, ordenam os elementos do 
mundo natural: elegância, vergonha, raciocinar, calculista, orgulhoso etc. (p.91).” um texto 
como esta dissertação seria um discurso predominantemente temático, enquanto um romance 
ou uma história em quadrinhos seriam claramente discursos figurativos. Como explica Fiorin 
(2013), temas e figuras estão separados por uma “régua de concretude”, quer dizer, o tema 
está na ponta mais abstrata, correspondendo a figura a formas mais concretas. É claro que essa 
oposição abstrato X concreto não deve ser tomada à risca, mas metodologicamente, porque 
todo o nível discursivo, como já vimos, constitui a materialidade por meio da qual acessamos o 
discurso:

Já vimos que, dependendo do grau de concretude dos elementos semânticos que revestem os 
esquemas narrativos, há dois tipos de texto: os figurativos e os temáticos Os primeiros criam um 
efeito de realidade, pois constroem um simulacro da realidade, representando, dessa forma, o 
mundo; os segundos procuram explicar a realidade, classificam e ordenam a realidade significan-
te, estabelecendo relações e dependências. Os discursos figurativos têm uma função descritiva 
ou representativa, enquanto os temáticos têm uma função predicativa. aqueles são feitos para 
simular o mundo; estes, para explicá-lo. (FioRin, 2013, p.91).

 Num vídeo, devido ao já referido caráter indexador da imagem, acessamos o discurso 
permanentemente por meio de figuras, que querem simular a realidade. “A figura é todo con-
teúdo de qualquer língua natural ou de qualquer sistema de representação que tem um corres-
pondente perceptível no mundo natural” (p.91). no cinema, no vídeo, como nos lembra Metz 
(1968/2010), em seu “a respeito da impressão de realidade no cinema”, a tecnologia quer ser a 
realidade ao reproduzir, em tempo real, no exato momento em que o filme é projetado, o movi-
mento capturado pela câmera. No entanto, apesar de ser uma forma eminentemente figurativa, 
a imagem em movimento também pode ser colocada a serviço de discursos temáticos, como 
acontece, com frequência, nos documentários, que representam o mundo, tratando de reconhe-
cer suas engrenagens.

 Fiorin (2013) esclarece que temas e figuras estão frequentemente em relação num mes-
mo discurso: “Quando tomamos um texto figurativo, precisamos descobrir o tema subjacente às 
figuras, pois para que estas tenham sentido precisam ser a concretização de um tema, que, por 
sua vez, é o revestimento do esquema narrativo” (p.92).

 Se, por um lado, todo discurso predominantemente figurativo materializa um ou mais 
temas, por outro, é possível a ocorrência de discursos puramente temáticos, como costumam 
ser, por exemplo, textos de produção científica:
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em todo texto94, temos um nível de organização narrativa, que será tematizado. posteriormente, 
o nível temático poderá ou não ser figurativizado. O nível temático dá sentido ao figurativo e o 
nível narrativo ilumina o temático. a tematização pode ser manifestada diretamente, sem a co-
bertura figurativa. Temos então os textos temáticos. No entanto, não há texto figurativo que não 
tenha um nível temático subjacente, pois este é um patamar de concretização do sentido anterior 
à figurativização. (FIORIN, 2013, p.94).

 Quando propomos aproximações entre discursos, tentando apontar coincidências e 
diferenças entre eles, geralmente é sobre sua materialidade que lançamos nosso olhar. Ou seja, 
ao dizer que um videorrelato como “IBM – Smart ideas” (fig. 55) atualiza uma memória ecoada 
dos projetos letristas e situacionistas, estamos justamente buscando comparar os temas e as 
figuras que os dois discursos ostentam. E, nesse caso específico, a reflexão sobre a cidade, que 
seria temática, soma-se a uma série de figuras que, em ambos os discursos, relacionam-se em 
cadeia, em rede. o interruptor nos postes de iluminação pública ou o outdoor que protege da 
chuva relacionam-se sob o conceito que a Semiótica discursiva chama de isotopia: “recorrência 
de um dado traço semântico ao longo de um texto” (FioRin, 2013, p.113; gReiMaS, 
couRtÉS, 2013). 

 por outro lado, nesse mesmo exemplo, se recuarmos até os níveis fundamentais, bus-
cando verificar em quais direções apontam seus percursos gerativos, podemos evitar ter de 
escanear a imensidão dos temas e figuras do nível discursivo para concluir que seus sentidos 
são distintos. por exemplo: enquanto o discurso letrista/situacionista considerava a oposição de 
base (cidade) racional x emocional (razão x prazer), funcional x criativa, veremos que a ibM, 
apesar de se valer de figuras familiarizadas com o discurso letrista [“as mesmas figuras podem 
manifestar temas diversos” (FioRin, 2013, p.95)], constrói o discurso de sua campanha aban-
donando tal oposição. pelo contrário, o “smarter ideas for smarter cities” estampado sobre o 
outdoor inteligente racionaliza a criatividade. o quadrado semiótico desse exemplo certamente 
oporia funcional e disfuncional: a cidade da ibM estaria, portanto, muito mais para corbusier 
que para ivain95. 

 os videorrelatos são, em função da vocação indexadora da tecnologia vídeo, discursos 
predominantemente figurativos e, principalmente por meio das figuras, reúnem conteúdos ca-
pazes de estabelecer com a realidade a correspondência que lhes convém. 

94. como destaca barros (2001), para a Semiótica discursiva, “o texto [...] pode ser tanto um texto linguístico, indiferentemente oral 
ou escrito – uma poesia, um romance, um editorial de jornal, uma oração, um discurso político, um sermão, uma aula, uma conversa 
de crianças –, quanto um texto visual ou gestual – uma aquarela, uma gravura, uma dança – ou, mais frequentemente, um texto sinc-
rético de mais de uma expressão – uma história em quadrinhos, um filme, uma canção popular” (p.8).

95. Referência ao texto “Formulary for a new urbanism”, de gilles ivain (Knabb, 2006).
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 As figuras emolduradas pelo vídeo mantêm relação com aquilo que Carrascoza (2012), 
a partir de Woods, diz sobre o papel do detalhe que o narrador escolhe dizer (em detrimento 
daquilo que não diz) na narrativa realista de Flaubert. do mesmo modo, a migração da experi-
ência da guerrilha para o vídeo, representada por essas e não aquelas figuras, transfere o olhar 
seletivo para o roteiro, as câmeras e a montagem da criação publicitária. Relatada em vídeo, 
a guerrilha deixa de ser a experiência original para submeter-se a uma hierarquia de detalhes 
figurativizados. A cena enunciada no videorrelato, pura expressão da estética de seleção, cor-
responde à cena de consumo que a marca filtra como favorável a seu produto. O videorrelato 
substitui o olhar do consumidor pelo olhar da marca, de modo que este é tomado por aquele, 
num procedimento naturalizado.

assim, os detalhes parecem ser apenas detalhes. Mas, em verdade, são estratagemas narrativos, 
que visam emoldurar diante do leitor partes de um universo impossível de ser apreendido com 
um único olhar. toda narrativa segue essa lógica. toda narrativa, de certa forma, é regida por 
uma estética de seleção (temática, lexical, estilística etc.). (CARRASCOZA, 2012, p. 100).

 Em nossa análise, o estudo do nível discurso terá, como já adiantamos, diversas con-
tribuições da análise do discurso de Maingueneau. É nesse nível, assim, que se torna possível 
falar em interdiscurso, memória discursiva ou ethos: é em sua materialidade (plano de manifes-
tação: plano de conteúdo + plano de expressão) que o estudo do discurso se viabiliza. 

Figura 55: Videorrelato “ibM – Smart ideas”. Fonte: canal da ogilvy paris, no Vimeo.
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3.1.5. O dionisíaco e o apolíneo na guerrilha e em seu videorrelato

 chegamos, com a tipologia proposta por carrascoza (2004), ao último dos procedi-
mentos teórico-metodológicos que darão suporte à análise dos dois casos que apresentaremos 
a seguir. aqui, não nos estenderemos nos conceitos apresentados pelo autor, porque, em geral, 
carrascoza combina os dois referenciais anteriormente apresentados (ad linha francesa e Se-
miótica discursiva), acrescentando elementos emprestados da Retórica e da poética, que serão 
detalhados quando mencionados nas análises. 

 por ora, é importante ter em mente a tipologia que, em Razão e sensibilidade no texto publi-
citário, carrascoza propõe para estudar casos de textos publicitários da mídia impressa. São dois ca-
minhos gerais para a construção de sentido na publicidade, com consequências diretas para o ethos 
enunciativo, para “a imagem de si mesma” que a marca busca construir. os anúncios apolíneos 
estariam mais ocupados de uma apresentação racionalmente organizada do produto/marca; cabendo 
à publicidade dionisíaca uma porção maior da sensibilidade a que o título da obra se refere:

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 per-
suadir o público com um conteúdo idílico, ainda que baseado na lógica-formal aristo-
télica, como veremos. É o mundo dos sonhos que tantas críticas tem granjeado para a 
publicidade, o espaço daquilo que é almejado pelo indivíduo, de sua aspiração. O texto 
de anúncios regidos por esse extremo da dicotomia “razão e sensibilidade” é construído 
muito mais sobre o ideal do auditório, a esfera do sonhado, do que do seu real. É a pro-
messa básica de felicidade, de um amanhã onírico.
 
Já a essência do dionisíaco, segundo nietzsche, nutre analogia com a embriaguez, espe-
cialmente com o sentimento de liberdade e alegria que ela desperta. temos, então, nos 
anúncios dessa variante, a exploração fremente dos sentidos, do entusiasmo, de uma 
condição de existência dramática ou jubilosa. É o território das leis pelo encantamento 
que, sabemos, não se dá pelo arcabouço da razão, mas pela ênfase no despertar das 
emoções. (CARRASCOZA, 2004, p.31-32).

 a diferenciação de carrascoza é especialmente adequada para a abordagem do nosso 
objeto, porque, tal qual a imagem do pêndulo que oscila entre polos, também a guerrilha e seu 
videorrelato seriam matizados por essas duas ênfases. enquanto é possível reconhecer na guer-
rilha original uma embriaguez dionisíaca, literalmente “uma condição de existência dramática” 
da marca; no videorrelato, apesar da tentativa de preservação da poética inscrita no enunciado, 
há, sem dúvida, uma racionalização da desordem possível na guerrilha original, um controle da 
enunciação. Com isso, porém, não queremos afirmar que os videorrelatos sejam sempre e do-
minantemente variantes apolíneas: seu desenvolvimento e a ampliação de seu uso, entretanto, 
têm promovido padrões e reiterações que, muitas vezes, comportam, por exemplo, o esquema 
aristotélico que carrascoza relaciona à variante apolínea. 



CAPÍTULO III - SENTIDO E SENTIMENTO NOS VIDEORRELATOS... | 152

 Num último exemplo, antes de finalmente aplicarmos os conceitos que reunimos em 
dois casos práticos, vejamos como as quatro etapas básicas do “discurso lógico-formal” de 
aristóteles são detectáveis no caso do videorrelato “Santa casa de Misericórdia de São paulo – 
Ticket da espera” (2012) (figs. 56, 57, 58 e 59):

exórdio:
“É a introdução do discurso, em que ´começa-se por exprimir logo de entrada o que se pretende 
dizer’” (CARRASCOZA, 2004, p.41). O vídeo começa com “Ninguém gosta de fila. Imagine 
uma fila de 7 mil pessoas.”

narração:
“consiste em dizer tudo quanto ilustra o assunto, ou prove que o fato se deu, que constitui um 
dano ou uma injustiça” (ARISTÓTELES apud CARRASCOZA, 2004, p.41). O vídeo apresen-
ta a situação das filas para doações de órgãos no Brasil, em imagens e locução em off, oferecen-
do dados concretos sobre lugares de espera na fila nacional de doação de órgãos. 

provas:
“devem ser demonstrativas” (p.41). o vídeo mostra clientes reclamando do enorme número 
da fila em esperas de estabelecimentos do cotidiano (padarias, farmácias etc.). A locução diz: 
“Fizemos as pessoas sentirem na pele o que significa estar numa fila gigante...”.

Figura 56: Videorrelato “Santa casa de Misericórdia de São paulo – ticket da espera”. exórdio. 

Figura 57: Videorrelato “Santa casa de Misericórdia de São paulo – ticket da espera”.  narração.

Fonte: canal da Young brasil, no Youtube.

Fonte: canal da Young brasil, no Youtube.
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peroração:
“É o epílogo, composto por quatro fases: a primeira consiste em dispor bem o ouvinte em nosso 
favor; a segunda, amplificar ou atenuar o que foi dito; a terceira, excitar as paixões; a quarta, uma 
recapitulação” (p.41-42). no vídeo em questão, também temos as fases da peroração fechando 
o discurso. o mais curioso é que, nesse caso, a construção lógico-formal está a serviço de uma 
causa que precisa emocionar, confirmando a metáfora do pêndulo a que recorre Carrascoza. 

3.2. Estudo de casos

 Por fim, propomos o estudo dos casos “Coca-Cola – Mini kiosk” (2014) e “Natura – Ho-
menagem no cinema” (2011), exemplos de videorrelatos que acumularam milhares de views e 
também compartilhamentos nas redes sociais digitais. a proposta é apontar, por meio dos con-
ceitos e do enfoque teórico-metodológico apresentado neste terceiro capítulo, sucintamente, es-

Figura 58: Videorrelato “Santa casa de Misericórdia de São paulo – ticket da espera”. provas.

Fonte: canal da Young brasil, no Youtube.

Fonte: canal da Young brasil, no Youtube.

Figura 59: Videorrelato “Santa casa de Misericórdia de São paulo – ticket da espera”. peroração. 
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tratégias discursivas de construção de sentido nessas narrativas. não esperamos – longe disso –, 
esgotar os percursos possíveis para a compreensão dos conteúdos e significados que colocam em 
circulação: queremos, antes de tudo, e a partir de instrumentos que incorporam rigor à leitura, 
voltar a atenção do leitor a algumas das estratégias que cotidianamente participam da construção 
dos sentidos (e da sensibilidade) das práticas de consumo. 
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3.2.1. Coca-cola – Mini Kiosk (2014)
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contRa-PLONGÉE do MINI KIOSK da coca-cola, eM beRliM. 

plano geRal ReVela Quão
MÍni É o KIOSK.

1

2

     de saída, o primeiro contato que temos 
com o videorrelato coloca em destaque a 
oposição de base sobre a qual trabalhará 
todo seu discurso: grande X pequeno.  tal 
oposição, veremos, terá importantes conse-
quências para a rede de sentidos mobilizada 
no nível discursivo. exatamente como pres-
creve a Semiótica discursiva em relação à 
sintaxe do nível fundamental, os primeiros 
planos do vídeo encaminham a seguinte or-
ganização:

- “É mais um kiosk comum” (a), quando 
o contra-plongée disfarça o tamanho do 
quiosque.
- “não é mais um kiosk comum” (negação 
de a), quando o plano geral revela ser o 
quiosque muito mais baixo que um homem.
- “É um kiosk único. É o míni kiosk da co-
ca-Cola” (confirmação de B).

Figuras 60 a 81: Quadros do videorrelato “coca-coca – 
Mini kiosk”. não foram individualmente numeradas para 
privilegiar a organização visual da análise. 
Fonte: canal designboom no Vimeo. 
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apReSentação.

apReSentação.

3

4

     após o reconhecimento da oposição fun-
damental que guiará o percurso do sentido, 
cartelas despontam como a voz do narrador, 
concretizando, por meio do tema e também 
de figuras, a relevância do significado “míni” 
para o desenvolvimento do discurso. Somos 
informados de que se trata de um vídeo que 
apresentará a minilata do produto. A figu-
ra (ícone) da lata endossa a leitura e reves-
te de sentido a oposição de base: “a lata da 
coca-cola é míni, assim como percebemos 
ser míni, diante do mundo, o kiosk da coca-
cola”. 

    em seguida, o vídeo recorre à estratégia 
de enunciação a que já nos referimos: a em-
breagem. ao falar em terceira pessoa sobre 
si mesma, “coca-cola presents the mini 
kiosk”, a marca procura limpar os traços de 
sua enunciação do enunciado. Se optasse, por 
exemplo, por “apresentamos”, deixaria em 
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pÚblico coMeça a 
inteRagiR coM o KIOSK.

pÚblico entuSiaSMado coM o KIOSK.

5

6

evidência o lugar da marca na enunciação: 
ela falando dela mesma. a opção pela em-
breagem será reforçada por planos seguintes, 
quando, ao mostrar pessoas filmando a ação, 
entendemos que qualquer pessoa poderia re-
latar a guerrilha (ser o sujeito da enunciação). 
“Foi a coca-cola que fez o vídeo, mas os 
passantes também quiseram fazer os seus”.  

     entramos, a seguir, no desenvolvimento do 
nível narrativo do vídeo: o público começa a 
responder à curiosidade despertada pelo ta-
manho do quiosque (5 e 6). estamos, portan-
to, assistindo à fase da manipulação do nível 
narrativo: consumidores estão sendo levados, 
por uma marca (destinadora), a agir em dire-
ção a um objeto-valor: a minilata apresenta-
da na introdução. o risco da não interação do 
público, presente na guerrilha original, deixa 
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pÚblico cuRioSo coM o KIOSK.

MaiS inteRação.

7

8

de ser relatado no videorrelato (como vimos 
com landowski, o risco original é convertido 
em manipulação no vídeo).

     diversos planos reforçam a fase de mani-
pulação do nível narrativo: o espectador do 
vídeo passa, então, a aguardar pelas transfor-
mações de estado que serão instituídas pela 
narrativa: “o que será que vai acontecer?”, 
“o que será que as pessoas ganham no míni 
kiosk?”. o próprio público que, no vídeo, as-
siste à ação (7), é identificado com o espec-
tador que assiste ao videorrelato. o senhor 
com a mão no queixo também demonstra 
curiosidade em relação ao desenvolvimento 
da narrativa. 

     Mais e mais pessoas interagem com o 
míni kiosk, agora revestindo de sentido o ní-
vel narrativo. “aparentemente, não é um ator 
interagindo com o produto, é uma pessoa 
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pÚblico conVeRte-Se eM conSuMidoR.

conSuMidoR inSeRe Moeda 
na VENDING MACHINE.

9

10

como eu, uma pessoa de verdade”. 

     na próxima fase, o público passante tem 
sua competência de consumidor reconheci-
da e imediatamente é convidado a desempe-
nhá-la, numa performance, em direção ao 
objeto-valor. Neste videorrelato, portanto, 
as fases de competência e performance, do 
nível narrativo, estão quase sobrepostas. a 
competência, dinheiro (poder-fazer), habilita 
o consumidor a comprar a minilata, encami-
nhando-se para um estado de conjunção com 
o produto. 

     É fundamental ter em mente que a sa-
liência de um dos níveis do percurso gerati-
vo não anula os outros: as fases da narrativa 
convivem com a oposição de base (pequeno 
x grande) e, logicamente, estão permanen-
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CLOSE do pRoduto.

SELFIE coM o pRoduto taMbÉM 
Relata a ação.

11

12

temente reportando a figuras e temas que 
justamente nos servem de via de acesso ao 
discurso-enunciado.

     conforme os consumidores vão sendo 
bem-sucedidos em suas performances, a fase 
de sanção começa a ser figurativizada. Os 
consumidores estão fazendo-ser o objetivo 
de entrar em conjunção com a minilata, com 
a marca. 

      planos como o da selfie ao lado figurati-
vizam a satisfação dos consumidores com a 
recompensa dispensada pela interação com o 
míni kiosk (12). ao mesmo tempo, sustentam 
a opção pela embreagem na enunciação, na 
medida em que também eles estão relatando 
(projetando para o exterior do enunciado) a 
guerrilha publicitária original. 
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cRiança checa 
o taManho da lata.

MaiS conSuMidoReS São RecoMpenSadoS.

13

14

     diversas figuras são, então, associadas 
ao objeto-valor minilata de Coca-Cola, com 
o objetivo de valorizar/significar a recom-
pensa. no quadro ao lado (13), uma garoti-
nha compara o tamanho de sua mão ao da 
lata (espécie de metáfora aplicada à sintaxe 
visual): os adultos, nos quadros de cima (13) 
e de baixo (14), agacham-se diante do míni 
kiosk, gesto de reverência em muitas culturas 
(interdiscurso). de alguma forma, os quadros 
mostram o grande curvando-se diante do pe-
queno: “o que é a coca-cola diante do tama-
nho do mundo?”. a depender da comparação 
da adulta com a mão da filha, o tamanho do 
produto não limita o tamanho do carinho 
(quase um ajustamento entre marca e consu-
midor, se aplicado o modelo de landowski). 

     No quadro abaixo (14), o conjunto revela 
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pÚblico teSteMunha a ação.

pÚblico RegiStRa a ação.

15

16

que tudo no kiosk é míni. os doces, os pães, 
os jornais. Começamos a nos dirigir, dessa 
forma, ao principal tema a ser concretizado 
no nível discursivo: “o tamanho das coisas 
não determina o tamanho do seu valor”. 

     cresce a aglomeração ao redor do kiosk. as 
testemunhas enfatizam a “objetividade” as-
sociada à embreagem, legitimando a impres-
são de verdade na enunciação: “muita gente 
viu, muita gente pode falar”. abaixo (16), um 
homem filma a ação, do mesmo modo que 
a coca-cola registra “reações espontâneas” 
para, posteriormente, enunciá-las em vídeo. 
São as “notícias do mundo lá de fora”, que, 
de acordo com nichols (2013), contrapõem 
cinema de ficção e modo documental. 

     No plano figurativo, a qualidade técnica 
das imagens, recurso a serviço da cenogra-
fia do discurso, admite a emergência da “voz 
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cRiança checa 
o taManho da lata. 17

18

narrativa” mencionada por nichols (2013), 
contribuindo, sem dúvida, para o ethos que, 
por meio do vídeo, a marca espera susten-
tar diante do espectador-consumidor. nesse 
exemplo, o ethos discursivo, diferentemente 
da preocupação demonstrada por Massareto 
(informação verbal), em relação ao videor-
relato “natura – homenagem surpresa no 
cinema”, é um ethos branded, isto é, um 
ethos que tem a cara da marca, que inscreve 
o discurso numa cena englobante atrelada à 
publicidade. a “cara da marca”, impressa no 
ethos, no entanto, é contrabalanceada pela es-
tratégia da embreagem: “tem alguém falando 
da coca-cola” e, ao invocar a marca, estaria 
aludindo à rede de figuras com a qual a mar-
ca (também uma figura) está identificada. 

     ainda na fase de sanção da narrativa do vi-
deorrelato, um consumidor é emoldurado em 
conjunção com o produto, no exato momen-
to em que consome. É a cena de consumo a 
que se refere carrascoza (2012). 

cena de conSuMo.
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CONCRETIZAÇÃO DO TEMA.19

     Ao final do vídeo, a cartela narradora retoma a voz para afirmar literalmente o tema 
que subjaz a todas as figuras precedentes: “São as pequenas coisas da vida que nos 
fazem felizes”. a própria cenografia escolhida para emoldurar o enunciado (tipologia 
e grafismos) fabrica um ethos compatível com o que é dito. É possível reconhecer no 
tema central do videorrelato aquilo que Maingueneau (2013) chama de enunciação 
proverbial, na qual “o enunciador apresenta sua enunciação como uma retomada de 
inumeráveis enunciações anteriores, as de todos os locutores que já proferiram aquele 
provérbio” (p.215). nesse exemplo, é tangível a relação do enunciado da coca-cola 
com provérbios como “É nos pequenos frascos que estão os melhores perfumes”. como 
alerta Maingueneau, “não se trata, porém”, com a estratégia, “de uma citação no sentido 
habitual do termo. Proferir um provérbio [...] significa fazer com que seja ouvida, por 
intermédio de sua própria voz, uma outra voz, a da ‘sabedoria popular’” (p.215-216). 

     em se tratando de uma empresa norte-americana, numa ação realizada na alemanha, 
berço da reforma de Lutero, também ajuda a pensar os sentidos articulados pelo discurso 
o confronto interdiscursivo que a máxima que concretiza o tema assume diante da ética 
protestante (WebeR, 2004), para a qual o acúmulo de riqueza, a bem-aventurança ma-
terial, são sintomas de uma vida virtuosa. a coca-cola contradiz o sistema-mundo orga-
nizado pelo protestantismo quando afirma que o pequeno (entenda-se a Coca-Cola) pode 
ser tão ou mais portador da felicidade quanto o grande (riqueza, grandes frascos etc.). 
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20

     novamente, existe uma estratégia de discursivização por meio do enunciado “it’s 
the little things in life that make us happy”: é a debreagem enunciva, ou seja, o modo 
de enunciar que procura apagar as marcas de sujeito, pessoa e espaço da enunciação. 
para convocar a “sabedoria popular”, e colocá-la como máxima quase universal, o 
enunciado não dá pistas de quem disse, quando e onde disse. Se todos dizem, e dizem 
sempre e em qualquer lugar, é porque deve ser verdade. o povo legitima o míni kiosk 
da coca-cola. e faz selfie com ele. 

     a polifonia inscrita no enunciado que precede o slogan da coca-cola (vozes da 
sabedoria popular) também projeta o papel das figuras de pensamento nas estratégias 
sintáticas do nível discursivo. Se a antítese grande X pequeno não está explicitamen-
te colocada no enunciado “São as pequenas coisas da vida que fazem a gente feliz” 
(apesar de fazê-lo em várias das figuras prévias), seu diálogo com o provérbio a que 
nos referimos encarrega-se de reforçar o sentido inaugurado no nível fundamental do 
videorrelato.

     Por fim, não podemos deixar de reconhecer, nas figuras do nível discursivo, os ecos 
letristas e situacionistas, que, de acordo com a análise que propusemos nesta pesquisa, 
põem em relevo a poética da guerrilha publicitária, matéria-prima do enunciado dos 
videorrelatos. A cidade lúdica em meio ao cotidiano racionalizante, o prazer de jogar 
com um produto e a realização imediata de um desejo, mesmo que em decorrência da 
emboscada de uma marca, são ingredientes fundamentais da memória discursiva que 
alimenta a face dionisíaca de “coca-cola – Mini kiosk”, emocionando consumidores 
e recrutando aliados na batalha pela promoção da marca. o slogan que fecha o vídeo, 
“Abra felicidade”, forja a mesma utopia de qualquer cartaz de maio de 68 (A imagi-
nação toma o poder”, “O sonho é realidade” ou “Abram as janelas do seu coração”) e 
transforma uma minilata numa verdadeira poção mágica – ainda no plano figurativo, 
uma pequena bolha sugere que alguma coisa, provavelmente a felicidade, está pronta 
para sair.
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Quadro proposto pelo autor. 
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Quadro 2: Síntese da análise para “coca-cola – Mini kiosk”
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3.2.2. Natura – Homenagem surpresa no cinema  (2011)
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intRodução do teMa.

detalhaMento do teMa. 

1

2

     a análise do videorrelato “homenagem 
surpresa no cinema”, se comparada com 
a que fizemos para o “Coca-Cola – Mini 
kiosk”, evidencia a diversidade das estra-
tégias de que um mesmo gênero discursivo 
pode ser valer para construir seus sentidos.

      a entrada, aqui, se dá diretamente pela 
concretização do nível discursivo, com 
o tema (1 e 2).  Já nas duas primeiras 
cartelas, o vídeo apresenta o tema para o 
qual concorrerá toda a sequência narrativa, 
ainda sem o amparo de muitas figuras. A que 
mais se destaca no quadro, e imediatamente 
associa-se ao tema “toda mulher gosta de 
ter seus cabelos elogiados”, é o logotipo da 
linha de produtos “natura plant”. o arbusto, 
no background, figurativiza o plant que 
nomeia a linha de produtos responsável 
pela homenagem enunciada nos quadros 

Figuras 82 a 113: Quadros do videorrelato “natura – 
homenagem surpresa no cinema”. não foram individual-
mente numeradas para privilegiar a organização 
visual da análise. 
Fonte: canal da natura no Youtube.
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eMeRgência do “tu” no 
diScuRSo. 3

4

seguintes.   

  ainda em relação ao nível discursivo, 
no que diz respeito aos procedimentos 
de actorialização, temporalização e 
espacialização, notamos que os enunciados, 
num primeiro momento, recorrem à 
debreagem enunciva, não revelando os 
traços do sujeito, do tempo e do lugar da 
enunciação: “o enunciado é então construído 
com os actantes do enunciado (terceira 
pessoa), os espaços do enunciado” (FioRin, 
2013, p.59). a estratégia busca, nesse caso, 
um efeito de sentido semelhante ao da 
embreagem comentada no caso anterior: 
dar ao enunciado um estatuto de “fato 
constatado”, uma objetividade social: “toda 
mulher gosta de elogios” – e ponto. 

     no quadro 3, o narrador interage com o es-

REFORÇO DO TEMA. MESMA FIGURATIVIZAÇÃO.
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eMeRgência do “eu” 
enunciadoR

CONCRETIZAÇÃO DA DEBREAGEM ENUNCIATIVA. 

5

6

pectador, operando a função conativa da lin-
guagem, e, com isso, começa gradativamente 
a transformar os mecanismos de projeção da 
enunciação no enunciado. ao se dirigir ao es-
pectador (tu), passa a instaurar um eu-enun-
ciador, constituindo a oposição característica 
da debreagem enunciativa, que será revela-
da adiante. 

     Nos quadros 5 e 6, o sujeito do enunciado, 
“nós”, remete à instância da enunciação e, di-
ferentemente do que vimos no caso da coca-
cola, o discurso assume, então, a marca (na-
tura) como sua enunciadora. provavelmente, 
a Natura estava tão confiante em relação à 
homenagem, que entendeu ser interessante 
mostrar, desde o início, seu compromisso 
com a ação. a cartela explica, em seguida, 
a mecânica da ativação: se o consumidor 
comprasse um ingresso para uma mulher, era 
convidado a homenageá-la (7). 
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Manipulação , no nÍVel 
naRRatiVo. 

coMpetência e peRFoRMance. 

7

8

     novamente, a função conativa reforça a 
oposição característica da debreagem enun-
ciativa, esclarecendo as coordenadas da 
enunciação: a Natura, (eu) sujeito da enun-
ciação, age sobre o enunciatário (tu), em seu 
computador, em direção a um objeto-valor: a 
homenagem. acessamos, portanto, a sintaxe 
do nível narrativo: o consumidor está sendo 
manipulado por um destinador (marca na-
tura) a adotar determinada ação. 

     no quadro 8, o vídeo demonstra como os 
consumidores aderiram ao “fazer-fazer” do 
convite para a homenagem e demonstraram 
reunir a competência para fazê-lo. a compe-
tência, aqui, é especialmente importante, por-
que remete à oposição de base do nível fun-
damental sobre a qual se ergue a narrativa: 
cuidado X negligência, zelo X descaso. em 



CAPÍTULO III - SENTIDO E SENTIMENTO NOS VIDEORRELATOS... | 178

apReSentação de pRoVaS.

MetonÍMia aplicada À SintaXe ViSual.

9

10

outras palavras: como acredita Massareto (informação verbal), responsável pelo conceito do vídeo, o homem 
não costuma corresponder, com elogios ou apenas notando, às mudanças que as mulheres fazem no cabelo. o 
vídeo seria, então, uma forma de colocar em evidência a competência do homem em elogiar o cabelo de uma 
mulher (apesar de que, no vídeo, os exemplos extrapolam a relação homem X mulher). no mesmo quadro, 
vemos referência à performance do homem, “fazendo-ser” o elogio para sua acompanhante. 

      ao dar a palavra ao consumidor, o ví-
deo opera uma debreagem de segundo grau 
(como quando de um diálogo dentro de um 
romance: a personagem tem seu lugar e seu 
tempo de enunciação). nesse caso, a debrea-
gem interna atesta a veracidade da enuncia-
ção: não é a natura dizendo que o consumi-
dor disse – ele mesmo tem a palavra.  

     no quadro 9, vemos a convocação das 
“provas”, denotando a cota apolínea do vide-
orrelato (adiantada pelo uso da função cona-
tiva), que, embora emocione, obedece clara-
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MetonÍMia aplicada À SintaXe ViSual.

atoReS SociaiS (peSSoaS “ReaiS”) 
SeRVeM de pRoVa À hoMenageM.

11

13

12
mente às etapas do discurso lógico-formal do 
discurso aristotélico: no exórdio, apresenta 
o tema; na narração, explica como seria a 
homenagem; nas provas, mostra, inclusive 
com debreagens internas, como ela se deu; 
e, finalmente, veremos à frente, se vale dos 
depoimentos das homenageadas para fazer a 
peroração. 

     As figuras (13) concretizam, então, as 
provas oferecidas no nível discursivo. a me-
tonímia é aplicada à sintaxe visual, quando, 
por exemplo mostrando uma pipoca, o vídeo 
informa estar mostrando uma sala de cinema. 
no quadro 12, vemos atrizes protagonizando 
o filme da campanha, antes de a homenage-
ada protagonizar, sem estar na tela, o vídeo 
da homenagem. no quadro 13, atores sociais 
(pessoas reais) que participaram da homena-
gem legitimam a enunciação, ao serem apre-
sentados, vimos com eco, como “pescados” 
do mundo real.  



CAPÍTULO III - SENTIDO E SENTIMENTO NOS VIDEORRELATOS... | 180

caRtela anuncia a 
hoMenageM.

noMeS de peSSoaS “ReaiS” dão cRedibilidade ao diScuRSo. 

14

15

     o quadro 14 mostra como o tema foi 
apresentado aos espectadores do cinema. 
O espectador do vídeo verifica uma corres-
pondência com o modo como a ação lhe 
foi relatada, constatação que contribui para 
uma imagem positiva da enunciação do vi-
deorrelato e, com isso, do ethos discursivo 
do seu enunciador, a natura. “parece que o 
que eu estou vendo mostra exatamente o que 
aconteceu.” A estratégia confirma a intenção 
prévia da criação do vídeo, que, conforme in-
formou Massareto (informação verbal), teve 
sempre o objetivo de fazer-se perceber como 
“propaganda de verdade”. 

     ao dar nomes aos atores da homenagem, 
e introduzir uma debreagem interna, o vídeo 
mostra como o espectador do cinema soube 
daquilo que o espectador do vídeo já sabe: 
“a competência e a performance” de sujeitos 
que elogiam os cabelos de uma mulher. 
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Reação eSpontânea do pÚblico.

elogio do conSuMidoR. 

16

17

     A figurativização da reação espontânea 
(16), ingrediente cuja importância foi con-
sensual entre os entrevistados desta pesqui-
sa, trabalha novamente para fornecer provas 
àquilo que foi enunciado no exórdio do dis-
curso: tanto a ideia de que “mulheres gostam 
de elogios” quanto a disposição da natura 
em elogiá-las. 

     como observa carrascoza (2004), é co-
mum, no discurso lógico-formal aristotélico, 
o exórdio postular um elogio, o qual haverá 
de ser sustentado nas fases subsequentes. 

     no quadro 17, temos novamente uma 
debreagem interna, a palavra sendo passa-
da para os atores sociais da homenagem, de 
modo a validar a verdade da enunciação. o 
nome do elogiador, repetimos, é também es-
tratégico para o efeito de verdade na enuncia-
ção. a pessoa que elogia é de verdade. “e a 
marca que promove o elogio, é de verdade?”
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atoReS SociaiS ReageM 
coMo peSSoaS coMunS.

Função conatiVa opÕe enunciadoR a enunciatáRio.

18

19

     ainda em relação à espontaneidade, como 
na reação emoldurada no quadro 18, torna-
mos a nos confrontar com a conversão da 
possibilidade de acidente, na ação original, 
em manipulação, no relato em vídeo. de 
acordo com Massareto (informação verbal), 
durante os dias de filmagem, aconteceu de 
faltarem à sessão as pessoas que compraram 
ingressos pelo site e gravaram depoimentos. 
no videorrelato, ninguém falta à homena-
gem. a previsibilidade, a segurança do desfe-
cho no vídeo, contribui com a racionalização 
do discurso, cuja lógica tratará de costurar o 
sentido de tudo aquilo que possa haver de la-
cunar na ação original. 

     no quadro 19, estamos de novo diante da função conativa: o “eu” da enunciação, natura, dirige-se ao “tu” 
enunciatário (aqui, tanto o espectador do cinema, como o espectador do vídeo), impelindo-o a participar da 
homenagem e fazer, como já fizeram outros “tus”, um elogio ao cabelo de alguém de quem goste. 
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Reação do hoMenageadoR e da hoMenageada. 

MaiS ReaçÕeS eSpontâneaS. 

20

22

21     o elogio como prova de carinho é sequen-
cialmente figurativizado, sempre com o re-
curso da sobreposição de quadros: no maior, 
a reação espontânea dos consumidores; no 
menor, os dados que atestam sua inscrição na 
vida real. Como já havíamos visto com Eco 
(1984) – e também com nichols (2013) –, a 
autenticidade dos atores sociais (são pes-
soas como eu!), a realidade recortada pela 
câmera, são mais efetivos para o efeito de 
verdade na enunciação do que a própria ver-
dade do elogio. 

     todos os depoimentos correspondem, 
também como já indicamos, às fases da 
competência e da performance, no nível 
narrativo do percurso de sentido. todo mun-
do pode elogiar os cabelos de uma mulher 
(“poder-fazer”). no cinema, ou na vida real. 
com a homenagem da natura, a indiferença 
oscila no sentido da diferença. os homens 
notaram os cabelos das mulheres, a ponto de 
elogiá-los – publicamente.  
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peRFoRMance do hoMenageadoR

ReconheciMento pela hoMenageM.

23

24

     após a sequência de provas da compe-
tência (e da performance) dos homens em 
particular, e das pessoas em geral, para ho-
menagear os cabelos das mulheres de que 
gostam, passamos à fase narrativa da sanção, 
mas uma sanção diferente daquela encenada 
no videorrelato “coca-cola – Mini kiosk”: 
no videorrelato da natura, a sanção, como 
explica Fiorin (2013), é cognitiva, isto é, 
é um reconhecimento pela ação, e não um 
objeto. O homenageador, manipulado pela 
Natura, saiu do estado de disjunção com o 
interesse pelos cabelos da mulher para um 
estado de interesse explícito por eles. após 
operar essa transformação, é recompensa-
do com o reconhecimento da mulher pela 
transformação realizada. É importante aten-
tar para o fato de que, nesse modelo de san-
ção, diferentemente da quase regra dos vi-
deorrelatos, a recompensa não coincide com 
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pÚblico aplaude a ação.

uMa cena de conSuMo diFeRente. 

25

26

a cena de consumo do produto. dessa forma, 
intencional ou não na produção do vídeo, a 
sanção cognitiva também colabora positiva-
mente com o ethos do enunciador por trás 
da enunciação: “a natura estava realmente 
preocupada em fazer uma homenagem, e não 
só em mostrar o produto”. o espectador do 
cinema aplaude a ação. 

      Já o espectador do vídeo verá, em seguida, 
novamente em meio a debreagens internas 
(enunciações de “personagens” do discurso
-enunciado), as homenageadas agradecendo 
a homenagem (o reconhecimento, na monta-
gem, passa a valer tanto para o acompanhante 
como, principalmente, para a marca natura), 
ao mesmo tempo em que seguram um kit do 
produto. não há, entretanto, a clássica cena 
na qual o consumidor consome o produto, ao 
menos não no seu nível significante. Ainda 
como no modelo do discurso lógico-formal 
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atoReS SociaiS ateStaM a 
“SuRpReSa” da hoMenageM. 

depoiMentoS contRibueM coM o eFeito de VeRdade da enunciação. 

27

28

aristotélico, os depoimentos das homena-
geadas compõem a peroração, o epílogo do 
discurso. como recomendava a retórica do 
filósofo grego, nessa fase, o discurso trata de 
“dispor bem o ouvinte” em seu favor. todos 
os depoimentos reunidos mostram-se agra-
decidos em relação à homenagem e à trans-
formação operada em seus acompanhantes, 
raramente interessados nos cabelos das ho-
menageadas. 

     No quadro 28, a homenageada afirma 
categoricamente que seu acompanhante não 
faz esse tipo de elogio, enquanto ele mesmo, 
numa reação espontânea, ri. É o nível discur-
sivo revestindo concretamente a oposição 
fundamental “cuidado X negligência”, nesse 
exemplo, não tão claramente manifesta como 
no videorrelato da coca-cola, analisado an-
teriormente. 
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Função conatiVa.29

     a função conativa convoca, agora, o enunciatário do vídeo a elogiar os cabelos das 
mulheres de que gosta (29). o “tu” enunciativo, concretizado, na sintaxe discursiva, pelo 
pronome pessoal “você”, enfatiza a oposição em relação ao sujeito da enunciação, Natura, 
que já fez sua homenagem. A oposição “eu” (Natura) x “tu” (você, espectador) realça, com 
o advérbio de modo “também”, a oposição entre quem já fez e quem não fez um elogio ao 
cabelo de uma mulher. a natura mostrou que todos os homens têm competência para elogiar 
suas mulheres, mas foi a mesma natura, não podemos nos esquecer, quem abriu o vídeo, 
disfarçando sua voz enunciadora, afirmando, impessoalmente, que toda mulher gosta de 
um elogio. 

     com a debreagem enunciva dos primeiros enunciados do discurso (1 e 2), a natura reivin-
dicou uma objetividade, em relação à máxima “toda mulher gosta de um elogio”, que mais 
tarde admitirá um sujeito: a própria marca. Trata-se de uma estratégia que admite um fato 
como universal para depois associá-lo a um sujeito particular. Toda mulher gosta de elogio, 
mas nem todo mundo elogia. a natura, com sua “homenagem surpresa no cinema”, garan-
te-se como o “eu” enunciador que está do lado dos que elogiam. no “elogie você também” 
está implícito “como a gente”. 

      “a gente”, aliás, que será concretizado no slogan da linha de produtos, cujo logotipo 
conclui o vídeo (30). Se havia alguma dúvida em relação ao sujeito da enunciação projetado 
no enunciado “perguntávamos” (6), tal dúvida será respondida justamente com o “a gente” 
do slogan do natura plant: “Você muda, a gente cuida”. 

 no contexto do videorrelato, o slogan reitera sua aspiração “a ter a autoridade de um 
provérbio, a ser universalmente conhecido e aceito pelo conjunto de falantes de uma língua, 
de maneira a ser utilizado em qualquer circunstância” (Maingueneau, 2013, p.220). 
“Mulher, pode mudar o cabelo, que a gente cuida (do cabelo e dos elogios dos outros)”. em 
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SLOGAN ReVela SuJeito da enunciação.
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todos os casos emoldurados no videorrelato, sua cena de enunciação, a natura mostrou saber 
gerenciar a falta de cuidado dos homens com os cabelos das mulheres.

     Como já havíamos mencionado no capítulo II, o videorrelato “Natura – Homenagem 
surpresa no cinema” opta por uma cenografia simples, que, de acordo com Massareto 
(informação verbal), quis propositalmente escapar aos guidelines do uso da marca natura. 
Por outro lado, confirmando a convivência de diferentes estratégias na busca pelo efeito de 
verdade na enunciação, admitiu, ao longo do discurso, uma mudança nos procedimentos de 
actorialização inscritos nos enunciados: do indeterminado para a natura, concretamente. 

     Se, com “Coca-Cola – Mini kiosk”, tivemos um discurso claramente figurativo, centrado 
tanto nas figuras (visuais) como na figura de pensamento da antítese (pequenos frascos, 
melhores perfumes), no exemplo da natura, cresce a relevância do tema, “mulheres 
gostam de elogios”, concretizado principalmente pelo recurso da cartela e, com ela, do 
narrador. com os dois exemplos, esperamos ter demonstrado que as estratégias discursivas 
variam de caso para caso, sem abrir mão, no entanto, da preocupação com o deslizamento 
do efeito de verdade do enunciado para o ethos discursivo, para a enunciação. conforme 
revelou o caminhar da pesquisa, a poética subjacente à guerrilha publicitária, isto é, os riscos 
assumidos por seus modos de criação, permitiu que o discurso publicitário experimentasse, 
no gênero videorrelato, novidades não mais centradas no enunciado, mas em suas estratégias 
de enunciação. 
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Quadro 3: Síntese da análise para “natura – homenagem surpresa no cinema”

Quadro proposto pelo autor. 
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Quadro 4: contexto de produção do videorrelato e estratégias discursivas

esquema proposto pelo autor. 
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RISCO E RECUPERAÇÃO:
OBSERVAÇÕES FINAIS

 com Videorrelato: outra cena de enunciação para a guerrilha publicitária, tivemos 

a oportunidade de propor um pequeno inventário da poética por trás da criação na guerrilha 

publicitária. o conhecimento de antecedentes dos exercícios criativos de grupos modernistas e 

de seu legado para o ativismo situacionista e para a contracultura, bem como o contato com a 

crítica à diluição de seus traços utópicos na recuperação desses modos de criar por parte da in-

dústria cultural, e particularmente da publicidade, iluminam o processo de fabricação da magia 

e do encantamento nos quais aposta a guerrilha como gênero do discurso publicitário. 

 notar um diálogo entre a busca da revelação da arte na vida cotidiana, como quis Kaprow 

(1993), e uma intervenção temporária com a promessa de um parque possível em formato da 

garrafa de coca-cola; entre a colagem dadaísta, o détournement de grootveld e a inserção das 

fritas do Mcdonald’s numa faixa de pedestre, foi, sem dúvida, uma maneira que a pesquisa 

– pelo seu próprio caminhar – encontrou de inscrever a publicidade entre as forças criativas 

que, no homem, impõem a produção de um complexo mundo simbólico como premissa para a 

sobrevivência. O homem cria, o homem joga. Na engrenagem capitalista, o homem deve criar 

e jogar – consumindo. 

 a industrialização da vida, a aglomeração nas cidades e a emergência de um imaginário 

urbano, de um imaginário moderno, reorganizaram a disponibilidade dos sujeitos para o exer-

cício do jogo, da performance, do ritual festivo, da diversão. Como insistem alguns autores, 

de adorno (2002) a lefebvre (2014), o tempo livre paulatinamente cedeu à organização do 

trabalho, reestabelecendo, já sobre a lógica da produção do capital, da riqueza, as condições da 

consumação dos desejos e do prazer. Aquele mesmo prazer que na Poética aristotélica (2012), 
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ou nos Cursos de Estética hegelianos (2001), desponta como o lugar de aterrissagem da arte, 

enquanto experiência sensível. 

 A guerrilha, como vimos, é justamente uma diversão patrocinada, o jogo batizado por 

uma marca, num cotidiano no qual é cada vez mais difícil dissociar o tempo livre do tempo do 

trabalho. a rotina que a guerrilha busca interromper está pautada pelas responsabilidades da 

produção: é nessa lógica que, como jogo do consumo, ela faz todo sentido: “você, que está indo 

trabalhar, joga com o produto que seu trabalho produtivo lhe permitirá consumir”. 

 Se, por um lado, a experiência original da guerrilha traz para a publicidade um risco que 

ela não estava habituada a correr, muito bem ilustrado pela imagem do acidente, na teoria dos 

regimes de interação de landowski; por outro, se a vida urbana organizou-se como extensão 

do trabalho, o risco, na publicidade de guerrilha, seria risco, por exemplo, pela indeterminação 

que herdou dos happenings ou pela possibilidade da intervenção inesperada de um especta-

dor emancipado, mas seria, ao mesmo tempo, uma vulnerabilidade controlada pela própria 

engrenagem que codifica os sentidos da relação entre marca e consumidor. Os papéis, nessa 

relação (seja num anúncio, ou num flashmob reconhecido como publicitário), não deixam de 

estar previamente definidos [como vimos com a noção de “cena englobante” do discurso, com 

Maingueneau (2013)]. 

 no videorrelato, por sua vez, a recuperação, a cooptação dos modos de criar que, na 

guerrilha, instauram a relação sensível e inteligível entre marca e consumidor, é lapidada. a 

experiência retorna para um meio historicamente associado à forma publicidade, e a sintaxe do 

vídeo volta a pensar o espectador como plateia. existe, na forma videorrelato, a expectativa de 

uma fiscalização maior dos sentidos. Como escrevemos no capítulo 2, a voz poética é calada na 

medida em que a voz narrativa eleva o tom. 

 O maior risco do videorrelato é parecer uma falsificação de um acontecimento real, e, 

por isso, sua estratégia de criação se volta para os cuidados com a enunciação e o ethos discur-

sivo. o videorrelato tem que relatar uma guerrilha de modo a fazer-se perceber como crível: o 

modo de relatar tem que parecer verdadeiro ao enunciatário. apenas assim, o enunciador, ou 
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seja, a marca, poderá alcançar a tão desejada “imagem positiva de si mesma” frente ao consu-

midor. 

 ao longo do trabalho, o levantamento exploratório entregou instrumental teórico-me-

todológico para abordar e interpretar as informações coletadas em campo. confrontadas, teoria 

e prática colocaram a pesquisa em posição mais confortável para buscar, em casos específicos, 

as estratégias de construção do sentido mobilizadas pelo videorrelato. essa análise poderia ter 

sido conduzida a partir de outras metodologias que não a Semiótica discursiva e a análise de 

Discurso de linha francesa. Para os nossos objetivos, especialmente aquele ocupado da inves-

tigação das estratégias discursivas, a opção pela combinação de ambas mostrou-se suficiente 

– embora tenhamos consciência de que, de modo algum, esgota as possibilidades de estudo do 

nosso objeto. 

 chegamos a estas últimas linhas felizes com as aventuras colecionadas ao longo do 

caminho. Dada a riqueza do objeto, e os diversos desdobramentos cabíveis, imaginamos ter 

trilhado um simpático começo. 
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QUESTIONÁRIO PARA ENTREVISTAS POR E-MAIL 
E GUIA PARA ENTREVISTAS EM PROFUNDIDADE 

Português
Quais são, você imagina, as origens da guerrilha publicitária?
O que a experiência com a guerrilha significa no cotidiano do consumidor?
o que muda da experiência da guerrilha para o relato em vídeo?
existe um roteiro para o vídeo? É anterior ou posterior à execução da ação de guerrilha?
toda guerrilha deve ser recontada em vídeo? Quais são as características de uma ação de guerrilha que 
rendem bons elementos narrativos para o vídeo?
Que características deve ter um bom videorrelato? o que mais funciona num videorrelato?
Que semelhanças/diferenças existem entre videorrelato de guerrilha e filmes publicitários?
Videorrelatos de ações de guerrilha costumam ser muito mais compartilhados do que filmes publicitários 
convencionais. Você teria alguma explicação?
Que semelhanças/diferenças você apontaria entre ações de guerrilha publicitária e a comunicação de guerrilha 
de artistas ativistas ou ativistas?

Inglês
in your opinion, what are the origins of the guerrilla advertising?
What does the guerrilla advertising experience mean to consumer’s everyday life?
What are the key changes you see when you move the original guerrilla event to its report on video?
is there a script for the video? is it prepared before or after the guerrilla event itself?
can every guerrilla action be reported on video? Which are the characteristics of a guerrilla action that bring 
good narrative elements to the video?
What are the key characteristics a video that reports guerrilla actions must have? in your opinion, what are 
the key features that work better in this sort of videos?
What are the similarities/differences between videos that report guerrilla actions and conventional advertising 
films?
does people tend to share videos that report guerrilla actions much more frequently than they do when 
considering traditional advertising films? If yes, In your opinion, why does this happen?
Do you find any similarity between guerrilla advertising actions and the guerrilla communication of artists 
and activists?

Espanhol
¿dónde encuentras los orígenes de la publicidad de guerrilla?
¿Qué significado tiene la experiencia de la guerrilla para el cuotidiano del consumidor?
¿Qué es lo que cambia de la acción original de la guerrilla para su relato en video?
¿Hay algún guion para el video? ¿Es anterior o posterior a la ejecución de la acción?
¿cuándo crees que las agencias se dieron cuenta de que el relato en video de acciones de guerrilla era un 
contenido que le interesaba al consumidor?
¿crees que toda acción de guerrilla puede tener un relato en video? ¿Qué características tiene la guerrilla que 
resultan en buenos elementos narrativos para el video?
¿Qué características tiene que tener un video que relata una acción de guerrilla? ¿Qué es lo que mejor funciona 
en este tipo de video?
¿Qué semejanzas/diferencias existen entre los vídeos de guerrilla y los filmes publicitarios convencionales?
la gente tiende a compartir videos que relatan acciones de guerrilla mucho más frecuentemente que lo 
hacen en cuanto a lo que a filmes convencionales se refiere. El ejemplo de “La máquina de la amistad” es un 
tremendo éxito. en tu opinión, ¿qué es lo que pasa?
¿Ves semejanzas entre acciones de publicidad de guerrilla y las actuaciones de grupos de artistas y activistas?
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ENTREVISTAS

ENTREVISTA I
NICOLÁS VARA (REdATOR)
COCA-COLA – LA MÁQUINA dE LA AMISTAd (2011)
OGILVY ARGENTINA
ENTREVISTA REALIZAdA POR E-MAIL: OUT/2014.

¿Dónde encuentras los orígenes de la publicidad de guerrilla?
no recuerdo puntualmente dónde se originó este tipo de publicidad. creo, sí, que tiene origen en la constante 
necesidad de buscar formatos que sorprendan, corriéndose del lugar de lo esperable.
 
¿Qué significado tiene la experiencia de la guerrilla para el cuotidiano del consumidor?
como decía antes, el valor de la sorpresa, de ir a buscar al consumidor a lugares donde no espera que le ha-
blen las marcas. encontrar nuevos espacios donde conectarse con la gente ya es un valor en sí mismo pero no 
es suficiente. La creatividad es la que hace que ese encuentro sea interesante.

¿Qué es lo que cambia de la acción original de la guerrilla para su relato en video?
Si la acción funciona realmente es muy probable que el video también funcione.  lo que se hace es construir 
un relato divertido, dinámico y compatible con el registro de la acción.

¿Hay algún guion para el video? ¿Es anterior o posterior a la ejecución de la acción?
hay una idea de cómo debería verse ese material previo a realizar la acción. pero es imposible guionarlo. Si 
lo guionás, el espectador lo nota. lo más valioso son las reacciones espontáneas de la gente, que hacen crecer 
muchísimo el relato, lo vuleve más fresco, más creíble.

Recuerdo el caso de “La máquina de la amistad” como uno de los primeros que se compartieron en la 
web. ¿Cuándo crees que las agencias se dieron cuenta de que el relato en video de acciones de guerrilla 
era un contenido que le interesaba al consumidor?
creo que a partir de la llegada de la era digital, las marcas entendieron que el consumidor tiene una actitud 
mucho más activa, le gusta sentirse parte. por eso, cuando se logra hacerlos una interacción divertida entre 
los consumidores y la marca, la gente lo valora positivamente, que en este caso se traduce en ganas de com-
partirlo.

¿Crees que toda acción de guerrilla puede tener un relato en video? ¿Qué características tiene la guer-
rilla que resultan en buenos elementos narrativos para el video?
no creo que toda acción tenga que tener su correlato audiovisual. es más, sobran casos donde el material 
audiovisual está forzado y se nota. básicamente porque no se construye ninguna historia alrededor de esa 
acción. Y si no hay ninguna historia, no hay nada que contar.

¿Qué características tiene que tener un video que relata una acción de guerrilla? ¿Qué es lo que mejor 
funciona en este tipo de video?
lo que decía anteriormente. Siempre se trata de contar una historia. Y cuando se trata de guerrilla creo que 
hay que sumarle que esa historia sea real.
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¿Qué semejanzas/diferencias existen entre los vídeos de guerrilla y los filmes publicitarios convencio-
nales?
Los avisos tradicionales montan una escena ficticia para contarte una historia y pasar un mensaje de marca. 
El otro busca meterse en el mundo real del consumidor para contar esa historia y pasar ese mensaje.

La gente tiende a compartir videos que relatan acciones de guerrilla mucho más frecuentemente que lo 
hacen en cuanto a lo que a filmes convencionales se refiere. El ejemplo de “La máquina de la amistad” 
es un tremendo éxito. En tu opinión, ¿qué es lo que pasa?
creo que la diferencia tiene que ver, como decía antes, con los mundos donde se mueven. uno se mueve en 
un mundo de ficción y el otro en el mundo de los consumidores. Creo que el consumido valora mucho más 
un mensaje que siente real, espontáneo.

¿Ves semejanzas entre acciones de publicidad de guerrilla y las actuaciones de grupos de artistas y 
activistas?
La principal semejanza que noto más allá de los recursos que se aplican es el espíritu inquieto de buscar 
siempre nuevas formas de contar algo.

ENTREVISTA II
STEPHANE SANTANA (Concept)
IBM – SMART IdEAS FOR SMARTER CITIES (2013)
OGILVY & MATHER FRANCE
ENTREVISTA REALIZAdA POR E-MAIL: OUT/2014.

Which do you think are the origins of the guerrilla advertising?
I like to think it comes from military tactics. In china, militaries were using kites to drop off flyers over 
villages in order to tell them they should leave before they attack and kill everyone. it was mainly a tactic 
to scare people away and therefore conquer the village without even fighting. That’s a form of guerilla. In a 
advertising, it is also a way of surprising people and i think it came when creatives needed to find a new way 
to target a consumer that is now so used to standard advertising that he doesn’t look at it anymore. 

What does the guerrilla advertising experience mean to consumer’s everyday life?
i think the way we entertain people is the main goal of guerrilla ads. people are so used to commercials that 
advertisers needed a element of surprise to engage the consumer in the brand. 

What is it that changes from the original guerrilla action to its report on video?
the main change is the earn media you get out of it. back in the days, the guerrillas were only visible and 
seen by the people who could experience it. now, video guerrilla can be seen by millions of people thanks to 
youtube. So guerrilla that we now call stunts, have a bigger impact and can generate a lot more earn media. 
it also changed the structure of telling stories. guerrillas were before thought almost like a print. the idea 
needed to be expressed in a single visual. now, we’re telling stories, tricking people in hidden cameras etc. 
it’s way more entertaining. but making a good stunt cost way more money in production so you expect it to 
generate more earn media. 

Is there a script for the video? Is it previous or later to the guerrilla action execution?
Yes there is. Consider the guerrilla as a film. There is an idea, a script, a production company etc… Depen-
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ding on the stunt, you can also have actor, that you think are real people but are here as backup in case real 
people don’t have the reaction creatives thought they would have. We called the script a « case study ». this 
is what is going to be sent to advertising festivals. a part of the case study is the stunt in itself. but 80% of 
the stunt is scripted. because we need to know how much it will cost to make it and what is the story we want 
to tell our consumers.

Can every guerrilla action be reported on video? Which are the characteristics of a guerrilla action 
that bring good narrative elements to the video?
not all of them can be on video. it is all about the story telling your guerrilla has. a good stunt would be one 
that plays on a tension, has a real life insight and where the consumer is active and not passive. think the 
ibM campaign for example. this isn’t a good stunt. it is a good guerrilla poster campaign, but not so much 
a good viral/stunt. It’s been filmed to be shared and generate conversation and earned media but this is way 
different than « push for drama » for example that is really a stunt made ti go viral and generate thousands 
of earn media.

Which characteristics a video that reports guerrilla actions must have? What is it that works better in 
this sort of videos?
Same answer than before.

What are the similarities/differences between videos that report guerrilla actions and conventional 
advertising films?
the way you engage consumers is really different in a film than a guerilla. You’re just a viewer in one while 
you can have a role to play in the other. Films are also way shorter to deliver the message. and you can’t go 
to the bathroom in the middle of a hidden camera.

People tend to share videos that report guerrilla actions much more frequently than they do when 
considering traditional advertising films. In your opinion, why does it happen?
because, they identify to the people that have been set up. because it seems to happen for real, in real life, to 
real people. and also because it is more modern than traditional advertising, more surprising. usually, when 
the video starts, you don’t know it’s an ad. You’ve seen it in the title of the video maybe but there is a big 
element of surprise in it. 

Do you find any similarity between guerrilla advertising actions and the guerrilla communication of 
artists and activists? 
i think there are similarities as it is both a tactical way of expressing something. but there is far more orga-
nisation in the advertising industry when it comes to shoot a guerrilla and it is not as raw as what activists 
would do. activists don’t ask for permission. We do. We ask people to sign a paper telling they are ok to be 
in the film. We ask the city for the permission to shoot etc etc. It seems spontaneous, but most of it isn’t. It is 
tactical advertising but comparing to activist, it is far less a real guerrilla action.

ENTREVISTA III
CARLOS PABÓN (SENIOR CREATIVE)
COCA-COLA – MINI KIOSK (2014)
OGILVY & MATHER WERBEAGENTUR GMBH
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ENTREVISTA REALIZAdA POR E-MAIL: OUT/2014.

¿Dónde encuentras los orígenes de la publicidad de guerrilla?
Como llegamos a pensar en una idea de guerrilla? O te refieres a  … de donde viene la Publicidad de guer-
rilla?
no estoy muy seguro de entender la pregunta … Si es el primer punto, te puedo decir que muchas veces 
viene de una necesidad (falta de dinero para poder utilizar canales mas tradicionales) o por que crees que es 
el medio mas adecuado para tu mensaje.

¿Qué significado tiene la experiencia de la guerrilla para el cuotidiano del consumidor?
Queremos sorprender y las personas no espera el mensaje de esta manera. Si vez un billboard sabes que es un 
billboard. Quieres entretener a la gente y que se acuerde de tu mensaje. En eso ayuda las ideas de guerrilla. 
pero todo depende y muere con la idea. Si la idea no es buena no te sirve de nada que sea guerrilla, o tele o 
un billboard. 

¿Qué es lo que cambia de la acción original de la guerrilla para su relato en video?
Realmente no cambia nada en de la idea. Simplemente cuentas lo que se hizo, y muestras lo que la gente 
vivió. así fue en nuestro caso. estas pendiente de ciertos momentos y angulos para las cámaras, pero nada 
mas. lo mas difícil es poder grabar los momentos mas especiales que la gente vive con la acción por que no 
sabes cuando ni como van a pasar.

¿Hay algún guion para el video? ¿Es anterior o posterior a la ejecución de la acción?
entramos con una idea de lo que queremos grabar y como. Se hace antes. no lo llamaría un guión, pero si un 
texto que te ayuda a guiarte durante la filmación. 

¿Cuándo crees que las agencias se dieron cuenta de que el relato en video de acciones de guerrilla era 
un contenido que le interesaba al consumidor?
Realmente no creo que nos dimos cuenta. ha sido una evolución natural de tener Youtube, Facebook y todo 
el mundo de internet. la gente simplemente quiere compartir cosas que ve y que le interesa. Si tienes un 
Mensaje interesante como marca lo quieres compartir, y no necesitas mas que un Link y una buena idea. 

¿Crees que toda acción de guerrilla puede tener un relato en video? ¿Qué características tiene la guer-
rilla que resultan en buenos elementos narrativos para el video?
Todo depende de la idea. Si la idea es buena puedes tener el peor video del mundo y a lo mejor va a tener 
resonancia. Cuantas veces no vemos un film de algo increíble filmado con un móvil? Si la idea es mala o no 
te emociona o no cuenta una historia puedes tener el mejor video y no te sirve de nada. 

¿Qué características tiene que tener un video que relata una acción de guerrilla? ¿Qué es lo que mejor 
funciona en este tipo de video?
Tiene que ser muy facil de entender. Rapido. Tienes que trasmitir la idea de la mejor manera. No creo que 
haya una formula para eso. depende de la idea. Mini can es muy facil, hay poco que explicar... pero hay 
ideas como por ejemplo “Rivers of light” de Lowe Colombia en la que necesitas entender el contexto de la 
situación.  
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¿Qué semejanzas/diferencias existen entre los vídeos de guerrilla y los filmes publicitarios convencio-
nales?
Muchísimas o a veces ninguna. Todo se mezcla. Si ves T-Mobile spots de UK, son una filmación de una 
guerrilla y son para tV. todo es posible. 

La gente tiende a compartir videos que relatan acciones de guerrilla mucho más frecuentemente que lo 
hacen en cuanto a lo que a filmes convencionales se refiere. El ejemplo de “Mini Kiosk” es un tremendo 
éxito. En tu opinión, ¿qué es lo que pasa?
Realmente no creo que sea por si es una guerrilla o un film. Creo que la gente comparte lo que la mueve, lo 
que entiende y lo que la entretiene. Tambien puede ser un film convencional. Es verdad que los videos sobre 
guerrillas tienden a ser mas faciles de entender que algunas ideas de tV. pero sigo creyendo que es la idea la 
que te da el éxito, no el medio. 

¿Ves semejanzas entre acciones de publicidad de guerrilla y las actuaciones de grupos de artistas y 
activistas?
creo que todo el mundo no importa si eres un artista o una marca, quiere llamar la atención y ser relevante. 
Vemos miles de mensajes en un segundo. Es una guerra por ver quien tiene el mensaje que mas te entretenga, 
te hable o te llame la atención.

ENTREVISTA V
LEO GOMEZ (COPYWRITER)
RENAULT – SILENCE dRIVE (2014)
PUBLICIS LISBOA
ENTREVISTA REALIZAdA POR E-MAIL: dEZ/2014.

Quais são, você imagina, as origens da guerrilha publicitária?
acredito que a guerrilha existe desde o início da publicidade, só não era nomeada desta forma. imagino que 
a nomenclatura surge na altura em que era importante as agências mostrarem a sua interdisciplinaridade. É 
bem verdade que há algum tempo já existem agências específicas para actuar nesta área, no entanto, apesar 
de tudo, a ideia continua sendo a parte principal do negócio, não importante de onde ela veio e do que a 
chamamos.  

O que a experiência com a guerrilha significa no cotidiano do consumidor?
Mais do que a guerrilha, talvez sejam as ideias relevantes e surpreendentes que importam na vida do consu-
midor. ninguém sai de casa e vai para universidade na expectativa de ser impactado por uma acção publi-
citária, isso até pode significar a interrupção do que o consumidor gostaria de estar fazendo. Mas se a ideia 
tem relevância e o surpreende, não é de se assustar que ele queira compartilhar esta experiência com outras 
pessoas. Mais do que a que a guerrilha, como segmento da publicidade, significa no cotidiano do consumidor, 
temos que imaginar o que as marcas de facto significam para este consumidor. 

O que muda da experiência da guerrilha para o relato em vídeo?
as acções geralmente tem um poder de público limitado. atinge apenas quem ali estiver ou, no máximo, 
o que quem foi impactado compartilhou nas redes sociais. o vídeo é a extensão da acção. É onde ela pode 
ganhar um poder único e ilimitado. É onde uma acção que aconteceu para 30 ou 40 pessoas pode chegar a 
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milhares, talvez, milhões de pessoas. Acredito que hoje não há acções publicitárias que não sejam relatadas 
em vídeo. Se existirem, está a desperdiçar a verba do cliente. 

Existe um roteiro para o vídeo? É anterior ou posterior à execução da ação de guerrilha? Como foi no 
caso Renault Twizy: Silence Drive?
Não existe roteiro, existe uma guia. O que esperamos que seja filmado, que reacções gostaríamos de ter para 
compor o vídeo final. Onde gostaríamos de ter as câmeras. A produtora e o director encarregados de fazer o 
vídeo precisa saber o que realmente queremos dela e esperamos na versão final. No caso do Silence Dreive, 
tínhamos um guia e logo depois de acompanharmos o que foi filmado, fizemos o roteiro. 

Toda guerrilha deve ser recontada em vídeo? Quais são as características de uma ação de guerrilha que 
rendem bons elementos narrativos para o vídeo?
Acredito que se é uma marca local, com impacto limitado, talvez o vídeo não seja necessário. Para uma marca 
global como a Renault, por exemplo, é fundamental ter o registro da acção e impactar ainda mais pessoas do 
que os que ali estão. o vídeo é uma extensão da ideia. É o que permite que ela não morra 5 minutos depois 
que foi executada. 
não sei bem ao certo que elementos narrativos são bons para o vídeo. Mas acho que a surpresa e a relevância 
para o consumidor da acção são a parte principal. Se a surpresa for boa ou estiver inserida no contexto do 
consumidor, seguramente ele passará o vídeo para frente. Mas não há uma fórmula para isso, infelizmente. 

Que características deve ter um bom relato em vídeo? O que mais funciona nesse tipo de vídeo?
tem que ser verdadeiro. tem que captar as expressões, as reacções. Se a ideia for boa, tem que passar com 
clareza o que foi feito. Se a ideia for ruim ou não tiver tido a melhor execução deve cumprir o papel de equi-
librar as forças. Como já falei, a surpresa e a relevância para o consumidor são as qualidades que melhor 
funcionam neste tipo de acção.  

Que semelhanças/diferenças existem entre um vídeo que relata uma guerrilha e filmes publicitários?
não deveria existir muita diferença. os dois tem por princípio envolver o consumidor. Mas, na guerrilha, 
muitas vezes não temos limite de tempo e a necessidade de parecer real, de ser verdade é muito mais explícito 
que na publicidade. e, quase sempre, há mais dinheiro para a publicidade do que para o vídeo de guerrilha. 

Vídeos com ações de guerrilha costumam ser muito mais compartilhados do que filmes publicitários 
convencionais. Você teria alguma explicação?
a surpresa, a relevância. o facto de, as vezes, não parecer publicidade. o consumidor é bem mais esperto do 
que imaginamos e percebe que o que queremos dele é que ele sirva a marca compartilhando aquele conteúdo. 
A guerrilha é a marca a dizer para o consumidor que ela dialoga com ele. O filme publicitário, pelo menos a 
maioria, é a marca dizendo o quanto ela boa. e ninguém gosta de auto-elogio, muito menos o consumidor. 

Que semelhanças/diferenças você apontaria entre ações de guerrilha publicitária e a comunicação de 
guerrilha de artistas ativistas ou ativistas?
artistas e ativistas nos servem como referencia. Seria muita pretensão achar que seria o contrário. não que 
não aconteça, mas é bem mais raro. o trabalho artístico em geral é transgressor e o trabalho publicitário é 
mais contido, logo, os artistas tem mais liberdade para irem em frente e por isso é mais autêntico e muitas 
vezes mais compartilhado do que a publicidade. As acções de guerrilhas publicitárias têm briefings, têm in-
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tenção, e, essa intenção, quase sempre é o que impede a sua viralização. Você vai passar com mais frequência 
e vontade o que faz o banksy ou uma marca? 

ENTREVISTA VII
RAFAEL PALERMO (COPYWRITER)
TAM – BAGAGEM HISTÓRICA (2014)
WUNdERMAN BRASIL
ENTREVISTA REALIZAdA POR E-MAIL: dEZ/2014. 

Quais são, você imagina, as origens da guerrilha publicitária?
difícil responder. acho que veio um pouco das intervenções urbanas, da tentativa de encontrar novas mídias, 
às vezes não pagas. tentar burlar regras é da natureza humana e o marketing de guerrilha surgiu um pouco 
daí, de fazer propaganda não convencional. Sair do formato de 30 segundos, do anúncio de jornal. As pessoas 
foram procurando alternativas baratas, muitas vezes gratuitas (por não se tratarem de espaços de mídia, de 
fato), para passarem suas mensagens. e aí, com o aparecimento das redes sociais, essas ações foram ganhan-
do os formatos que têm hoje, com relatos em vídeos. 

O que a experiência com a guerrilha significa no cotidiano do consumidor?
acho que a resposta está na própria pergunta: a palavra experiência, sair do discurso. Quando uma marca 
proporciona uma experiência memorável para qualquer consumidor com uma ação de guerrilha, isso acaba 
aproximando um do outro. Muito melhor que uma marca falar que “é isso ou aquilo”, é a marca ter atitude e 
fazer o que ela diz que é. e é essa experiência que vai fazer o consumidor acreditar nela, ou não.    

O que muda da experiência da guerrilha para o relato em vídeo?
Muito pouca coisa. na verdade, o relato em vídeo ganha algumas cartelas para o storytelling funcionar, uma 
vez que as pessoas impactadas pelo vídeo não estavam presentes no momento da guerrilha. Mas a experiência 
registrada pelas câmeras geralmente é a experiência que, de fato, aconteceu com os consumidores.

Existe um roteiro para o vídeo? É anterior ou posterior à execução da ação de guerrilha? Como foi no 
caso de “Bagagem Histórica”, da Tam?
existe um roteiro, sim, mas que serve apenas como guia, uma vez que não é possível prever como os consu-
midores reagirão. no caso do bagagem histórica foi exatamente assim que aconteceu. tínhamos um roteiro 
de como imaginávamos/queríamos que a história deveria ser contada. Esse tipo de coisa ajuda na hora de 
pensar em lugares para posicionar as câmeras, etc. É preciso, sim, se preparar antes.

Toda guerrilha deve ser recontada em vídeo? Quais são as características de uma ação de guerrilha que 
rendem bons elementos narrativos para o vídeo?
 Em tempos de redes sociais, é essencial recontar a guerrilha em vídeo. No fim das contas, uma ação como 
essa impacta relativamente poucas pessoas, e o vídeo ajuda a levar a sua história para frente, impactar mais 
pessoas, que podem se identificar com a história e divulgá-la de graça, compartilhando com seus contatos. 
Quanto às características que rendem bons elementos narrativos, é difícil prever. Às vezes passa pela surpre-
sa, outras vezes por uma reação humana. Enfim, depende muito da história a ser contada.

Que características deve ter um bom relato em vídeo? O que mais funciona nesse tipo de vídeo?
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É muito difícil prever o que funciona e o que não funciona, e nem acho que o caminho seja buscar o que mais 
funciona através de algo que já funcionou. Muda de cliente para cliente, de produto para produto. O impor-
tante é tentar contar uma história relevante para a marca de maneira criativa. está tudo na ideia. Se ela for re-
levante e se conectar a alguém emocionalmente, já funcionou. Se chegar a milhões de pessoas, melhor ainda.   

Que semelhanças/diferenças existem entre um vídeo que relata uma guerrilha e filmes publicitários?
A semelhança está no storytelling. Seja um filme publicitário tradicional ou um relato de uma guerrilha, no 
fim, existe uma história está sendo contada. Às vezes mais curta, às vezes mais longa. Mas existe sempre um 
conceito, uma mensagem. Sobre as diferenças, acho que tem uma principal: a veracidade. Um filme publici-
tário claramente é produzido, controlado. no relato da guerrilha, a gente sai um pouco do mundo fantasioso 
e entra no mundo real. as reações são genuínas, o que aproxima ainda mais os consumidores das marcas.  

Vídeos com ações de guerrilha costumam ser muito mais compartilhados do que filmes publicitários 
convencionais. Você teria alguma explicação?
Acho que a explicação, como falei acima, é a questão da experiência. Um filme publicitário convencional é 
apenas uma marca falando de si mesma. Mas quando você traz pessoas reais interagindo com um marca e 
sendo surpreendidas de alguma maneira, isso naturalmente quebra uma resistência por parte de quem assiste, 
deixando as pessoas mais propensas a compartilhar o conteúdo.

Que semelhanças/diferenças você apontaria entre ações de guerrilha publicitária e a comunicação de 
guerrilha de artistas ativistas ou ativistas?
No fim, todo mundo quer passar uma mensagem. A diferença é que a mensagem da guerrilha publicitária tem 
sempre um objetivo diferente, de ativar uma marca ou um produto. Ativistas e artistas querem chamar a aten-
ção para outros assuntos - às vezes próprios, outras de interesses comuns. Mas como falei, todos recorrem à 
guerrilha pelo mesmo motivo: passar uma mensagem.

 
ENTREVISTA IX
BEN WOOLF (WRITER-dIRECTOR)
LASTMINUTE.COM – UNEXPECTEd PERFORMANCE (2008)
FARM 
ENTREVISTA REALIZAdA POR E-MAIL: JAN/2015

In your opinion, which are the origins of the guerrilla advertising/actions like the ones we see on the 
“Unexpected Performance” video?
I happen to come to filmmaking and advertising from a theatre background. So my perspective on guerrilla 
advertising is as an extension of street/guerrilla theatre. and that’s been around i think for ever.  but its 
taken the development in camera technology over the past 10 years to make it possible to cover a largely 
uncontrolled event in a public space in an affordable/vaguely manageable way for a brand.

What does the guerrilla experience mean to consumer’s everyday life?
i think the brands hope to seem playful and engage in consumers’ ordinary worlds. Something that people 
can relate to rather than glossy ads which show a world that people might aspire to but that they don’t 
directly recognise.  For the actual live participants in the video i think it’s really important that the guerrilla 
experience appears - at least on screen (in the video) - to have been a positive gift of an experience rather 
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than a hassle/intrusion.  i.e. the brand may be happy for it to be weird/funny but few brands will want to  
aggressively confront consumers or obstruct their lives.

What is it that changes from the original guerrilla action to its report on video?
From the perspective of the live participants in the unexpected performance video, there was no lastminute.
com branding or indication that this was marketing at any point.  So the major change in this case is that it 
actually became a piece of advertising.  also we shot this a number of times with different audiences so these 
are the best bits - both in terms of reactions and performances.

Is there a script for the video? Is it previous or later to the guerrilla action execution?
there was a script for the musical.  the cameras were given a basic script to follow - i.e. cover this actor for 
this bit then move onto this actor or find these reactions - but most of the reactions are real/unscripted.  It was 
pieced together in the edit.  I personally think that these types of films rely on a simple, clear script because 
that is what gives it shape rather than a more vague/complex advertising script which you might have for 
another commmercial.

When do you think agencies realized that reporting guerrilla on videos was something that interested 
the consumers?
i think this was towards the beginning but i might be wrong.  but agencies have been doing stuff with the 
public and filming/reporting their reactions for ever.

Might every guerrilla action be reported on video? Which are the characteristics of a guerrilla action 
that bring good narrative elements to the video?
If you define guerrilla action as being something staged in the real world that provokes a public response then 
I guess anything can be a guerrilla film.  The basic characteristics are that it’s a pleasing idea to watch (it’s 
surprising or interesting or engaging) that it intervenes unexpectedly in people’s everyday lives and that the 
public are then given scope to react interestingly.

Which characteristics a video that reports guerrilla actions must have? What is it that works better in 
this sort of videos?
More than anything it needs to look real.  every guerrilla-style advert that i pitch for we have, in the treatment, 
ended up talking about making it look ‘cinematic’, ‘glossy’, etc.  truthfully i think this language is important 
for us to win the pitches because agencies find it reassuring.  But audiences just don’t care and actually 
this cuts against the basic idea and a good execution.  Audiences just want to see something that actually 
happened.

What are the similarities/differences between videos that report guerrilla actions and conventional 
advertising films?
Both are just storytelling.  Both are such broad categories that it’s difficult to mention much specifically as 
similarities/differences.

People tend to share videos that report guerrilla actions much more frequently than they do when 
considering traditional advertising films? In your opinion, why does it happen?
Conventional advertising films increasingly look cheesy.  Everyone knows they’re trying to sell you some-
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thing so they ignore it. i think that the internet means that we’re less concerned with stuff looking beautiful 
but wanting something funny we can laugh at and share. it would be embarrassing to share a glossy tV 
advert for tampons, for example.  But you might share a film about a bunch of bros looking embarrassed as 
they were being confronted with the issue for tampons by their real life girlfriends.  People find it relate-able, 
funny and they see themselves in the films.
it’s maybe not, though, totally appropriate for all brands.

Do you find any similarity between guerrilla advertising actions and the guerrilla communication of 
artists and activists? 
absolutely 100% yes.  it’s a really, really interesting question. they are both using the same basic storytelling 
techniques to express a message.  I think the lastminute.com film is somewhat unusual in that the content 
of guerrilla marketing (i.e. the musical about a packet of crisps stuck in a vending machine) has nothing to 
do with the brand directly (i.e. they’re not singing about flights). But the idea of guerrilla action was, itself, 
important to lastminute.com - i.e. that it’s about doing something unexpected, breaking rules, etc - and its 
location in an airport. Most of the content of political guerrilla theatre/activist theatre is directly related to the 
message/theme/cause that they’re trying to engage with.
both are about subverting public space and throwing focus on the normally unobserved behaviour of the or-
dinary people who are in it.  and both use the internet/media to amplify the reach of the event itself. perhaps 
the big difference is that advertising is mainly about saying: ‘aren’t people funny...’ whereas activism is more 
saying ‘aren’t people ignorant/racist/sexist/etc).

ENTREVISTA X
LEON VALENTE (ART dIRECTOR)
SANTA CASA dE MISERICÓRdIA – TICKET dA ESPERA (2012)
Y&R (O entrevistado estava em Londres no momento da entrevista). 
ENTREVISTA REALIZAdA POR E-MAIL: JAN/2015

Quais são, você imagina, as origens da guerrilha publicitária?
É difícil precisar quando e como surgiu o Marketing de guerrilha. Mas acredito que, devido aos altos custos 
de veiculação na era pré-internet, principalmente em tVs e revistas, era necessário criar formas alternativas 
de atingir o público-alvo.
a guerrilha então surgiu para ser uma forma de comunicação de baixo custo, se comparada às mídias con-
vencionais, e uma maneira de atingir um público mais específico de forma direta e muitas vezes inesperada.

O que a experiência com a guerrilha significa no cotidiano do consumidor?
o consumidor em geral não procura ou espera ser atingido por uma ação no seu dia-a-dia. eu acredito então 
que ele seja impactado de forma surpreendente pelas boas ações de guerrilha. Dessa forma, a experiência 
pode ser positiva justamente por ser inesperada. 

O que muda da experiência da guerrilha para o relato em vídeo?
os videocases tem a função primordial de contar a ideia de forma resumida e em pouco tempo. geralmente 
isso é feito em no máximo 2 minutos, especialmente se a intenção é que a ideia viralize, pois sabemos que 
vídeos longos não atraem grande atenção na internet.
Assim, a dificuldade de contar uma ideia em tão pouco tempo e ainda mostrar como as pessoas foram im-
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pactadas é muito grande. Muitas vezes, a essência da ideia não é bem contada e assim a experiência real não 
condiz com a mostrada no video. por outro lado, é muito comum ações fracas ou de pouco sucesso serem 
super valorizadas nos cases. dessa forma, um videocase pode dar uma imagem diferente e irreal a uma ação.

Existe um roteiro para o vídeo? É anterior ou posterior à execução da ação de guerrilha? Como foi no 
caso de “Ticket da Espera”?
Sim, é muito importante fazer um roteiro para o vídeo. Caso contrário, fica quase impossível mostrar a ideia 
com dinamismo. não sei se existe uma regra para isso, mas eu sempre realizo a ação primeiro. gosto de 
filmar as reações reais com câmeras escondidas (e em alguns casos pegar depoimentos) e depois inserir as 
melhores reações no case.
No caso do Ticket de Espera, tivemos a ideia, executamos a ação, filmamos muitas horas de reações e depois 
montamos o roteiro do case. Ele era dividido em “problema” (situação preocupante das filas de órgãos no 
Brasil), “solução” (a ideia de substituir os tickets reais por aqueles com os números gigantes das filas para 
receber um órgão, como 27.961) e as reações das pessoas quando viam esse número totalmente inesperado. 
Terminamos com uma frase que estimulava a doação: “Evite filas, doe órgãos”.
o importante nesse caso era alertar as pessoas para o problema e fazer com que elas sentissem na pele como 
era estar em uma fila enorme para receber um órgão. Ao pegar os tickets, elas puderam se colocar no lugar de 
quem está nessas filas. Talvez por isso as reações tenham sido tão expressivas.
no videocase, não colocamos os resultados, mas eles foram muito legais. o vídeo viralizou no Youtube muito 
mais do que imaginávamos, atingindo mais de 1.500.000 de views. e, para nossa surpresa, ele virou tema de 
discussão na imprensa e até em algumas universidades de medicina do brasil.

Toda guerrilha deve ser recontada em vídeo? Quais são as características de uma ação de guerrilha que 
rendem bons elementos narrativos para o vídeo?
acredito que nem toda ação de guerrilha precisa ser contada em vídeo. Muitas ações do dia-a-dia, que não 
tem uma grande ideia por trás, podem passar desapercebidas em vídeo, não gerando interação.
a característica fundamental, na minha opinião, precisa ser a ideia. nada funciona melhor do que uma ideia 
forte e original, que atinja o público e esteja, é claro, dentro do briefing e dos objetivos do cliente. Além disso, 
é fundamental que a ação tenha acontecido de verdade e impactado pessoas reais. 

Que características deve ter um bom relato em vídeo? O que mais funciona nesse tipo de vídeo?
os videocases precisam ser curtos e dinâmicos. O primeiro desafio é contar bem a ideia nos primeiros segun-
dos do vídeo. parece fácil, mas é uma tarefa bem complexa, ainda mais se a ideia é complicada ou se contém 
muitos elementos tecnológicos. depois é preciso mostrar como o consumidor foi atingido. Mais uma vez, 
não é fácil, pois é preciso captar reações que simbolizem a essência da ação. Por fim, é preciso mostrar os 
resultados da ação, para mostrar que ela foi realmente efetiva.
Alguns recursos funcionam muito bem. Um bom roteiro, por exemplo, é muito importante para planejar me-
lhor o tempo e deixar o vídeo atrativo. câmeras escondidas são interessantes pois conseguem pegar reações 
espontâneas. na parte visual, acredito que animações também funcionam bem, pois podem deixar o vídeo 
visualmente bonito e mais interessante.

Que semelhanças/diferenças existem entre um vídeo que relata uma guerrilha e filmes publicitários?
Filmes publicitários tem uma linguagem própria de acordo com a mídia escolhida (internet, tV ou outras 
telas, como cinema, painéis digitais etc.). O objetivo é contar uma história e vender um produto ou serviço, 
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mas não tem o compromisso de relatar uma ação que aconteceu.
os videocases que relatam uma ação de guerrilha possuem uma linguagem diferente. eles tem o princípio 
de contar como uma ideia foi executada. nesse sentido, são um pouco mais “documentais” do que artísticos.

Vídeos com ações de guerrilha costumam ser muito mais compartilhados do que filmes publicitários 
convencionais. Você teria alguma explicação?
É difícil pensar em uma única explicação porque isso depende muito de cada ideia. para mim, qualquer ideia 
publicitária tem potencial de viralização dependendo da qualidade da ideia e da execução.
Porém, acho que esse fator inesperado faz com que as ações sejam muito compartilhadas. As pessoas gos-
tam de ver as reações das outras nas ações. gostam de pensar que poderia ser com elas. especialmente nos 
“stunts”, que usam as ações na forma de “pegadinhas”. essas reações espontâneas e naturais só são possíveis 
nas ações de guerillha e por isso elas estão sendo tão utilizadas, muitas vezes com resultados expressivos.

Que semelhanças/diferenças você apontaria entre ações de guerrilha publicitária e a comunicação de 
guerrilha de artistas ativistas ou ativistas?
A principal diferença é o objetivo final da ação. O marketing de guerrilha tem como meta a venda de um 
produto ou serviço, ou ainda a conscientização das pessoas sobre um problema social, como era o caso do 
ticket de espera.
As ações de ativistas não têm, necessariamente, relação com alguma marca e não tem objetivos comerciais.
porém, pode haver uma semelhança nos dois casos. isso acontece quando a comunicação tem como meta 
apenas conscientizar as pessoas para um problema específico.


