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RESUMO 
 

Este estudo pretende discutir, a partir das relações entre imagem e tecnologia 
estabelecidas em uma campanha publicitária, alguns dos modos pelos quais o discurso 
publicitário reforça uma visão tecnicista de tecnologia, imprimindo em nossas 
relações com a técnica uma centralidade que concorre para produção de estilos de 
vida e visões de mundo alinhados com os imperativos do consumo. Para tanto, a 
campanha HD Not Retouched, difundida pela marca de maquiagens francesa Make 
Up For Ever, será analisada como uma rede de relações entre práticas e discursos que, 
sendo visíveis na própria materialidade do anúncio, remete a outras redes que 
constroem sentido e valor para nossa relação com a técnica em dias hodiernos. Foram 
elencados três vetores que se entrecruzam e mutuamente se constroem, e pelos quais a 
nossa relação com a técnica parece ser mobilizada: a imagem como artefato, a 
produção de desejo e o preceito de autoridade a partir da tessitura narrativa da 
publicidade.	A pesquisa busca perceber de que modo estes três vetores se articulam na 
campanha e remetem, em seu extracampo, a uma vasta gama de produtos e práticas 
discursivas publicitárias que, por sua vez, se alinham com uma ordem mais ampla de 
formação enunciativa de poder que preconiza a centralidade da técnica como valor 
social e uma visão determinista desta na cultura contemporânea. A abordagem 
metodológica se inspira e baseia tanto na cartografia em Deleuze e Guattari quanto na 
Teoria do Ator-Rede, em Bruno Latour. 
 
 
Palavras-chave: tecnologia; imagem; publicidade; cultura contemporânea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
	

 
ABSTRACT 

 
 
This study aims to discuss, from the detectable relations between image and 
technology established in an advertising campaign, some of the ways in which the 
publicity discourse reinforces an technicist view of technology, entrenching in our 
relationships with technology a centrality that competes to the production of lifestyles 
and worldviews aligned with consume imperatives. To accomplish that, the HD Not 
Retouched campaign, conveyed by the french cosmetics brand Make Up For Ever, 
will be investigated as a network between practices and discourses that, visible on the 
advertisement’s materiality, consign to other networks that give meaning and value to 
our relation with technology at the present. There were chosen three vectors that cross 
and built mutually, for which our relationship with technology can be observed: 
image as an artifact, desiring-production and the idea of authority build on the 
narrative weaving of advertising. The research aims to perceive the way these three 
vectors articulate themselves inside the campaign and consign, off the pitch, to a vast 
range of products and advertising that, in turn, align with a much broader power 
enunciative development that preconizes the technology’s centrality as a social value 
and a deterministic view of it in the contemporary culture. The methodological 
approach inspires and is based on the cartography by Deleuze and Guattari as much as 
the Actor-Network Theory by Bruno Latour. 
 
 
Key words: technology; image; advertising; contemporary culture. 
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INTRODUÇÃO 
 

“A tecnologia não muda somente o mundo, ela muda a forma como o 

percebemos.” Com esta afirmação, o ensaísta  britânico Adam Westbrook enuncia em 

seu vídeo “A Briefer History of Time: how technology changes us in unexpected 

ways”1, parte da problemática desta pesquisa.  O vídeo de Westbrook é invocado aqui 

por acreditarmos que, tal qual uma alegoria2, ele cumpre um papel importante no 

momento de clarear os caminhos que serão tomados na construção desta pesquisa. No 

vídeo, Westbrook faz um breve mergulho na história do relógio, observando que a 

partir do momento em que mecanizou-se o tempo, algo mais também foi mecanizado.  

Antes de e para além de qualquer análise discursiva dos elementos textuais e 

imagéticos que compõem o vídeo, é interessante chamar atenção para alguns pontos 

nele contidos. É a partir de um objeto técnico como o relógio, presente em tantas 

situações cotidianas, que Westbrook desmembra uma sucessiva lista de descobertas e 

modos de vida por ele inspirados. Construir ligações durante o ato de desenredar um 

produto audiovisual torna mais fácil o trabalho de introduzir a discussão sobre o lugar 

que a nossa relação com a técnica tem na cultura contemporânea – objetivo primordial 

deste trabalho. Como alegoria, o vídeo de Westbrook nos ajuda a entender que, ao 

discutirmos as mudanças – por vezes inesperadas – do ritmo cotidiano da vida 

mediadas em grande parte por objetos técnicos, abrimos um leque de possibilidades 

para introduzir nossa discussão a respeito da relação do homem com a técnica.  

*** 

Quase como uma conversa cheia de gestos demonstrativos, ao misturar uma 

narrativa em off com ilustrações, efeitos sonoros, outros vídeos e fotografias, o vídeo 

A Briefer History of Time constrói uma linha do tempo permeada por duas questões, 

encabeçadas no ano de 1657: a roda de balanço é inventada e, a partir de então, o que 

se conhecia por “tempo” ganha uma nova roupagem. Ora, se agora o tempo pode ser 

medido, o que mais pode? Calculadoras, pianos, telescópios e, ainda, a primeira 
																																																								
1 Vídeo disponível em < https://www.youtube.com/watch?v=fD58Bt2gj78 >, acessado em 24/06/2015 
às 21:17h. 
2 O termo “alegoria” se liga aqui ao sentido Benjaminiano, em que não pretende representar as coisas 
tal como são, mas dando-nos a conhecer outra coisa, uma versão que escapa às representações 
aprisionadas num contexto funcional, como uma metáfora sem sentido próprio. Entendemos o vídeo A 
Briefer History of Time como uma imagem que remete, em suas questões internas, a um objeto outro 
que configura esse estudo, ainda que em sua casca e superfície não possua relação direta.	
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garrafa de champagne: invenções que, em um intervalo de 50 anos, debutaram graças 

à medição do tempo. Os relógios tornam-se cada vez menores, pequenas engrenagens 

transformam-se em mapas marítimos e ganhamos, junto com as bússolas, a era das 

descobertas e trocas. O universo se torna – ou é transformado – em algo que 

finalmente pode ser estudado, medido e explorado: não há limites e através da tela o 

primeiro foguete é visto lançar-se aos céus. 

 Neste momento do vídeo questiona-se: se o tempo pôde ser quebrado em 

pequenos pedaços uniformes, o que mais também poderia ser? “Quando mecanizamos 

o tempo, nós mecanizamos, completamente por acidente, nós mesmos”3. Aqui, ao 

assistir o vídeo pela primeira vez, há um baque: é como se o tempo fosse 

transformado em uma entidade, ao contrário do exposto pelo narrador anteriormente, 

mais efêmera do que quando era visto somente como algo natural. Junto com a 

criação de novas possibilidades, medir o tempo também criou uma obrigação com a 

duração das nossas vivências e experiências, agora divididas em pequenos conjuntos 

de forma a fazer caber cada vez mais. Nosso tempo de apreciação, único e diferente 

para cada um, ficou cada vez menor e padronizado.  

Contudo, o que se pretende com a exemplificação do vídeo e da história em 

questão é discutir que não se trata do objeto relógio em si mesmo, mas do valor 

entranhado em sua relação com o homem – uma relação, por que não, de poder. O 

poder aqui é entendido não enquanto algo único, alojado em um núcleo central que 

tudo controla, adquirido a partir de determinado investimento, mas antes como algo 

que se efetua, que funciona em rede e que, portanto, deve ser entendido mais como 

uma manobra ou estratégia do que uma propriedade, em que “seus efeitos de 

dominação não sejam atribuídos a uma ‘apropriação’, mas a disposições, a manobras, 

a táticas, a técnicas, a funcionamentos; que se desvende nele antes uma rede de 

relações sempre tensas, sempre em atividade” (FOUCAULT, 1975, p. 29). Longe de 

restringir-se à questão da evolução de um objeto, o que o vídeo deixa claro é um 

fenômeno contemporâneo calcado nas maneiras de lidar com o tempo e organizar a 

vida a partir de mediações tecnológicas. A tecnologia, na figura de um relógio, é feita, 

desfeita e refeita, firmada e contestada, uma via múltipla construída por várias mãos.  

																																																								
3 Tradução livre feita pela autora. Retirado do vídeo disponível em < 
https://www.youtube.com/watch?v=fD58Bt2gj78 > 
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Nesse percurso inicial, o vídeo A Briefer History of Time serve para abrir um 

leque de questões a serem esmiuçadas daqui em diante, tais como: de que formas as 

mediações tecnológicas influem na sociedade em que vivemos, em que lugares 

podemos enxergar estas mediações, bem como de que maneiras estas são mobilizadas 

para que constituam alguma influência em nossos modos de ser e ver o mundo, 

observando alguns arranjos executados nas abordagens que chegam até nós. Neste 

trabalho, a intenção é abordar a construção da ideia de tecnologia a partir de outra 

ação comunicativa, nossos modos de dar a ver a nossa relação com a tecnologia 

dentro do universo da publicidade, partindo de um corpus de análise constituído pela 

campanha HD Not Retouched, da marca de maquiagens Make Up For Ever, que aqui 

será tratada como sintoma de processos que parecem reiterar a produção de 

determinados modos de vida e de visões de mundo por meio da nossa relação com a 

imagem e a tecnologia. 

 Neste momento torna-se importante frisar: presente em vários usos e 

instâncias, a nossa relação – humana, demasiado humana – com a tecnologia nos 

atravessa desde as práticas mais remotas até as mais cotidianas, presentes em salas de 

aula, ruas, lojas, veículos, constituindo assim a maior parte dos meios pelos quais o 

mundo ao redor se inscreve em nós, atuando em nossa socialização, codificação e 

decodificação de desejos e valores, ainda que nem sempre de forma consciente. 

Antes, portanto, de qualquer fetichismo robotizador da sociedade humana em que, ao 

falar de tecnologia, fala-se de uma ferramenta neutra e ao mesmo tempo determinante 

a qual não se pode imprimir afetação e ao contrário apenas se deixar afetar, é tomada 

aqui uma perspectiva “sociotécnica” da “tecnologia”, fundamentada principalmente 

em Gilbert Simondon (2007). Nessa visada, a tecnologia é considerada tanto em seus 

aspectos técnicos quanto sociais, interferindo no corpo, na mente e no modo como se 

vê e se produz, i.e, na subjetividade humana, sendo, ao mesmo tempo, afetada por 

todos estes elementos. 

 Ademais, é pertinente clarificar em qual sentido o termo “tecnologia” é usado 

neste estudo. Como explica André Lemos, “hoje compreendemos por tecnologia os 

objetos técnicos, as máquinas e seus respectivos processos de fabricação” (LEMOS, 

2007, p. 26). O termo “técnica”, por sua vez, tem sua origem no termo grego tekhnè, 

que se refere a “um conceito filosófico que visa descrever as artes práticas (...), uma 
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poièsis no sentido de revelar todo o fazer humano” (idem, p. 27). Ao nos referirmos à 

legitimação de determinados valores e funções conferidos à tecnologia através de 

nossas relações com ela, pretendemos não discorrer sobre os gadgets ou 

aparelhos/máquinas cada vez mais presentes em nosso cotidiano, mas sim abordar a 

técnica enquanto processo de mediação entre relações de conhecimento, relações 

entre o homem e seu ambiente.  

Isso posto, evidencia-se o quanto as tecnologias de informação geram efeitos – 

ao mesmo tempo que sofrem remodelações – sobre o mercado de trabalho, as 

estruturas organizacionais, a economia, os movimentos de produção e consumo, as 

relações humanas e a vida cotidiana como um todo, diante de suas dinâmicas que, 

segundo Castells (2007), moldam diretamente os processos de nossa existência 

individual (embora não os determinem). Para o autor, o que caracteriza a revolução 

tecnológica não é a centralidade de conhecimento e da informação, mas a aplicação 

destes para a geração de conhecimento e de dispositivos de comunicação, em um 

movimento cíclico de inovação e uso. 

Buscando afastar-nos de visões maniqueístas e dicotômicas, pretendemos 

neste trabalho analisar os arranjos enunciativos presentes na campanha publicitária 

HD Not Retouched, investigando como esta constrói e reafirma uma relação 

determinística com a técnica, reificada em nome do consumo. Ao mesmo tempo, é 

nossa intenção evidenciar como esses arranjos correspondem a determinadas visões 

de mundo e modos de existência que são produzidos e legitimados socialmente 

através da publicidade, mas que poderiam ser observadas igualmente em outras áreas 

da comunicação.  

Ainda nesse sentido, também não se pretende corroborar com os domínios 

polarizados entre humano e não-humano, natureza e cultura, sujeito e objeto. Ao 

contrário, entende-se que nos enunciados4 da campanha há uma “rede”, à qual Bruno 

Latour (2012) refere como processos de relações entre indivíduos e coisas, relações as 

																																																								
4 O termo “enunciado” é entendido aqui como em Foucault: não como simples frases ou afirmações, 
mas como as lógicas e condições que organizam os discursos e os efetuam por meio da linguagem e de 
diferentes formas de expressão, da escrita à imagem, dos objetos às formas de organização dos espaços. 
Cf. Deleuze, Foucault. São Paulo: Brasiliense, 2005. 
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quais não possuem caráter hierarquizante, umas sobre as outras, e sim uma igual 

capacidade de interferência em determinada conjuntura, numa espécie de 

transversalidade de afetação entre elementos heterogêneos. Desta forma, as 

tecnologias enquanto processos, muito mais do que meros objetos, são tanto 

produtoras de afetação quanto são afetadas. Pensar a interpenetração entre humano e 

tecnologia condiz com a necessidade de dar conta não apenas da técnica como tal 

(suas apresentações, gerenciamentos e utilidades, por exemplo), mas também de um 

devir humano e técnico de forma imbricada.  

Ler um livro em formato digital, chamar um táxi pelo celular, comunicar-se 

com quem está em outro estado/país, consumir através de cliques: se observarmos ao 

nosso redor podemos perceber como as ações cotidianas têm ganhado novas 

configurações e modulações tecnicizadas em volume significativo nas últimas 

décadas. Provas de concurso, seleções de projetos e currículos exigem conhecimentos 

específicos em informática, políticas públicas, instâncias jurídicas, educacionais e de 

saúde que se adequam às novas tecnologias e formas de comunicação.  

Nesses termos, a publicidade se apresenta como um dos lugares que 

demonstram como a técnica não está separada da cultura, mas, ao contrário, organiza 

seus discursos mobilizando elementos, mecanismos e discursos que estão na cultura e 

ao mesmo tempo são mobilizados por ela. Índice da capacidade estruturante (embora 

não determinante) da técnica na existência humana, a publicidade vai nos interessar 

aqui por permitir evidenciar a confecção de agenciamentos coletivos de enunciação 

(GUATTARI, 1993, p. 178)5, que funcionam ao mesmo tempo como matéria e efeito 

de produção de sentido para as práticas sociais, envolvendo pessoas e coisas, no caso, 

a relação entre imagem, corpo, consumo e tecnologia no contexto da campanha HD 

Not Retouched. As práticas enunciativas analisadas neste estudo terão, portanto, na 

publicidade um lugar e um fenômeno a partir dos quais propomos observar os 

arranjos enunciativos que organizam e reificam uma forma de relação determinística 

																																																								
5 Deleuze, no livro Diálogos, afirma que “A unidade real mínima não é a palavra, a ideia ou o conceito; 
nem o significante, mas o agenciamento. É sempre um agenciamento que produz os enunciados. (...) O 
enunciado é o produto de um agenciamento, sempre coletivo, que põe em jogo, em nós e fora de nós, 
as populações, as multiplicidades, os territórios, os devires, os afetos, os acontecimentos. ” (1998, p. 
65). Desta forma, o que se tenta dizer aqui é que a publicidade se configura como um lugar de 
produção de enunciação, um lugar que, em movimento constante, produz subjetividades.  
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com a técnica, que contribui para o lugar de centralidade que esta ocupa cada vez 

mais em nossas sociedades. 

Assim, trabalharemos com a hipótese de que um conjunto de ações 

comunicacionais – que organizam imagens, discursos e objetos – precisam ocorrer na 

campanha para corroborar a centralidade das nossas relações com a tecnologia na 

cultura contemporânea e que a publicidade não realiza isso sozinha, operando sim 

dentro de um campo de forças onde ela é um dos agentes de tal lógica. Entendemos 

aqui, ainda, que seria um caminho produtivo abordar os modos como a publicidade 

estabelece uma relação entre imagem e tecnologia, inspirados por uma arquitetura 

conceitual na qual os dispositivos, em uma percepção deleuzeana claramente tributada 

a Foucault, são compreendidos como um “conjunto multilinear, composto por linhas 

de natureza diferente” (DELEUZE, 1990), que se misturam e entrecruzam, e onde tais 

dispositivos dizem respeito às “práticas elas mesmas, atuando como um aparelho, 

uma ferramenta, constituindo sujeitos e os organizando” (DREYFUS; RABINOW, 

2010, p. 161).  

Considera-se pertinente uma pesquisa como essa no campo da comunicação 

por buscar ir na contracorrente das análises puramente discursivas e/ou semiológicas 

de peças publicitárias e, ao invés disso, observar os discursos como algo vivo, 

orgânico, diante de sua vasta gama de possibilidades e intercruzamentos entre o 

discursivo e o não-discursivo. Dessa forma, demonstra-se ser relevante para campo 

discutir as lógicas que constroem esses discursos vinculando-as ao modo de existir 

contemporâneo. Discuti-las envolve descolar-se de uma naturalização que não só é 

inspirada, mas que também contribui para certo determinismo e centralização nas 

dinâmicas que influenciam nosso estar no mundo.  

 A razão motriz dessa escolha vem a partir da observação cotidiana de arranjos 

discursivos que, apoiados em condições de possibilidade enxergadas no dia-a-dia e na 

cultura na qual estamos inseridos, são habilmente mobilizados por uma construção 

retórica e pelo uso intencional de certos elementos (factuais, visuais e discursivos) de 

forma a produzir determinado efeito de comunicação. Além de ter realizado o curso 

de graduação em Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda, 

sempre foi objeto de encanto a capacidade de alguns produtos publicitários causarem 

afetações – simpatia, horror, risos, choros – a partir de uma subversão de expectativas 
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retóricas (ECO, 1976). Sem excluir aquelas peças publicitárias onde o conjunto 

cumpre e sacia as mais previsíveis expectativas (o bebê sorrindo contente após o 

banho com um shampoo particular, a família feliz após a refeição preparada com 

aquele molho especial), o caráter de maior reconhecimento penderá para o lado do 

inusitado e singular. Contudo, chama a atenção que tais efeitos não possam ser 

alcançados apenas por meio de uma retórica. Se, por um lado, se mobilizam os afetos 

pelo discurso, por outro, é preciso mobilizar também pré-disposições culturais, 

sociais, subjetivas e históricas, além de pessoas e objetos, e ordená-los de determinada 

forma.  

Sob o preceito de “Você está olhando para o primeiro anúncio de maquiagem 

não retocado” e “A vida real não possui retoques, assim como esse anúncio”, a 

campanha HD Not Retouched aborda em um primeiro momento a questão da 

manipulação digital fotográfica, assunto em voga quando nos referimos às produções 

imagéticas publicitárias nos últimos anos. Contudo, após um olhar mais atento é 

possível enxergar, nessa pletora de ingredientes cuidadosamente organizados, uma 

rede de elementos que nos levam a uma série de outros aspectos: para além de 

identificar os processos de legitimação da imagem (da marca, das fotografias e dos 

outros artifícios), enxergamos nesse tipo de abordagem uma chance de tomar esses 

esforços de legitimação como um lugar de partida para ilustrar uma intenção de 

discurso enraizada em um contexto social, cultural e econômico através da imagem, a 

fim de validar uma posição que não é nem exclusiva desta campanha e nem da 

publicidade per se, e sim a confluência de um fenômeno mais amplo, o que Muniz 

Sodré (2007) chama de “midiatização”. De maneira próxima à ideia de rede 

sociotécnica 6 , em Latour, para Sodré a midiatização não é a veiculação de 

acontecimentos pelos meios de comunicação, mas a relação, o vínculo e lugar de 

produção de relações sociais, um “funcionamento articulado das tradicionais 

instituições sociais com a mídia” (SODRÉ, 2007, p. 17). Trabalharemos aqui, 

																																																								
6 O conceito de “rede” em Latour pode ser entendido como series heterogêneas compostas de 
elementos animados (humanos) e inanimados (não-humanos) conectados, que se agenciam e afetam 
mutuamente. A noção de rede em Latour não têm a ver com a de sistema, e sim com a de fluxo e com 
conjuntos de relações entre pessoas e coisas que formam determinadas configurações e estabilizações 
(um tipo de discurso, uma determinada ideia, valor, pratica ou modo de fazer e uma visão de mundo 
que fazem com que certas coisas aconteçam do jeito que acontecem. Cf. GONÇALVES, F e MAIA, A. 
Contribuições da teoria do ator-rede para uma reflexão sobre as relações entre as TIC e comunicação 
organizacional. In GONCALVES, F. e FILHO, A.M. Comunicação, Organizações e Cultura Digital. 
Rio de Janeiro: Eduerj, 2015. 
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portanto, com a ideia de que a midiatização é um objeto da reflexão acerca do 

pensamento de comunicação na contemporaneidade, “por sustentar a hipótese de uma 

mutação sócio-cultural centrada no funcionamento atual das tecnologias da 

comunicação” (idem), encarando as ações comunicativas da campanha como lugares 

de produção de sujeitos e subjetividade, desnaturalizando algo que é por ela mesma 

proposta.  

Diante do exposto, começou a pensar-se então como construir os caminhos de 

análise de forma a não recair em uma análise interpretativa de representações, textos 

e/ou de imagens simplesmente, e sim uma análise da campanha como rede de relações 

heterogêneas, de modo a mapear e descrever o funcionamento das operações que 

nelas constroem o enunciado de centralidade da tecnologia e de nossas relações com 

ela na campanha. Quais lugares, dentre tantos, poderiam direcionar melhor a análise, 

imbuídos, cada um deles, de enunciados e modos de um saber-fazer tecnológico que 

ao mesmo tempo conjugassem uns aos outros, levando-os à melhor exploração do 

fenômeno? Entre idas e vindas, buscando por ângulos e perspectivas, lançando um 

primeiro olhar sobre a campanha, a relação com a técnica parece ser construída e 

mobilizada a partir de três vetores, que constituirão também categorias de análise: a 

imagem como artefato, a produção de desejo7 e o preceito de autoridade a partir da 

tessitura narrativa da publicidade.	Como linhas de força superpostas, propomos certo 

descolamento das percepções tão naturalizadas acerca das imagens e das mensagens 

que nos alcançam todos os dias, como forma de analisar as congruências em um 

quadro micro-analítico, onde tudo fica em maior evidência sob o olhar mais atento do 

detalhe, para que depois consigamos olhar o quadro geral com a crítica e 

entendimento necessários. 	

 A pesquisa buscará perceber de que modo estes três vetores se articulam na 

campanha, se rebatem e remetem, em seu extracampo, a uma vasta gama de produtos 

e práticas discursivas publicitárias que, por sua vez, se alinham com uma ordem mais 

ampla de formação discursiva e de poder, sem, contudo, desconectar-se do objeto 

selecionado para este estudo. Ou seja, na pesquisa, olhar para a campanha significará 

olhar, na verdade, para uma rede de relações de práticas e discursos que, sendo 

																																																								
7 A produção de desejo, como será explicado mais adiante, é tratada por Felix Guattari como uma 
micropolítica, ou seja, estratégias da economia do desejo no campo social. Cf. Guattari, F., Rolnik, S., 
Micropolítica: Cartografias do Desejo. Vozes: Petrópolis, 1996. 
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visíveis na própria materialidade do anúncio, remetem a outras redes que constroem o 

sentido e o valor para nossa relação com a técnica na cultura contemporânea. O 

encontro e escolha tanto do objeto quanto das formas de analisá-lo, dando ênfase ao 

como se aborda mais do que ao o que, se inspira no método da cartografia em Deleuze 

e Guattari, sistematizado pelo grupo de Virginia Kastrup e Eduardo Passos. Essa 

abordagem para os fenômenos sociais pretende, por meio das tramas de produção de 

modos de ser e ver advindas de estratégias de comunicação, “desenhar a rede de 

forças à qual o objeto ou fenômeno em questão se encontra conectado, dando conta de 

suas modulações e de seu movimento permanente” (BARROS; KASTRUP, 2010, p. 

57).  

 Dessa forma, pelo tipo de problemática que o objeto suscita, justificamos a 

opção de uma abordagem metodológica processual e de rede, inspirada tanto na 

cartografia quanto na Teoria Ator-Rede, de Bruno Latour (2012). A TAR, buscando 

compreender o funcionamento de certos sistemas e práticas sociais no processo de sua 

fabricação, que permanecem em constante processo de atualização, consiste em 

rastrear as interações, conexões e possibilidades existentes, descrevendo-as sem 

explicar ou necessariamente interpretar os fenômenos, acompanhando os atores 

envolvidos de forma a dar ênfase na construção dos fatos através da “mediação” (ou 

conexões capazes de gerar ações e/ou mudanças). Por “atores”, Latour (2012) entende 

tudo aquilo, humano e não-humano, capaz de modificar com sua incidência o estado 

de algo. Assim, um discurso, uma produção de sentido, seja através de uma imagem, 

um vídeo, um site, uma organização, tanto quanto um anunciante, um artista, um 

consumidor ou um objeto material podem ser considerados, todos, simetricamente, 

atores, sem, contudo que um determine o outro, e sim tenham o poder de atuarem um 

sobre o outro. Essa forma de fazer aproxima-se dos pensamentos de autores como 

Foucault e Deleuze, ao considerarem conjuntos de funcionamentos de elementos 

heterogêneos capazes de compor determinadas configurações, nos permitindo no 

entremeio enxergar os fenômenos em construção, antes de ocorrer a estabilização das 

estruturas que são dadas a ver como as conhecemos.  

 É a partir dessa perspectiva teórico-metodológica que abordaremos o objeto de 

pesquisa. Em meio a observação e descrição dos enunciados, discursos, objetos e 

lógicas relacionais, enfim, dos atores que configuram o fenômeno escolhido, objetiva-
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se criar mapas de algumas redes que o compõem e que possam auxiliar na resolução 

dos objetivos da pesquisa, contornados em três principais reflexões: primeiramente, 

problematizar a relação homem x tecnologia por meio da imagem, tendo a construção 

de uma posição de centralidade da tecnologia como plano de fundo no fenômeno 

publicitário, e a partir dessa problematização 1) mapear as redes, atores, vetores e 

suas características que constituem, no micro-campo da campanha, o que pode ser 

considerado, num macro-campo, como a construção da noção da “tecnologia” e da 

representação que dela fazemos na sociedade contemporânea e 2) analisar, no 

trabalho publicitário realizado na campanha, o modo como certas redes de relações 

constroem sentidos e valores para culminar na relação do indivíduo com a tecnologia 

na cultura contemporânea. Antes de interpretar e encaixar o fenômeno em teorias, a 

intenção é delineá-lo, atentando para as mediações que o constroem. 

Diante da prévia definição dos três vetores-categorias que perpassam o 

fenômeno escolhido para análise, optou-se por, como forma de construção deste 

trabalho, dedicar cada capítulo à investigação de um vetor. É importante frisar, 

novamente, que embora sejam categorias diferentes de análise, são aspectos que 

atravessam uns aos outros constantemente. Desta forma, certas retomadas de 

descrições e conceituações podem ser observadas em todos os capítulos muito embora 

tentemos empregar, em cada tópico separado, as particularidades de cada vetor para 

melhor abordar as formas de se estudar a relação homem x tecnologia por meio da 

imagem. Constituindo a própria relação homem-mundo uma rede sociotécnica a ser 

mapeada, o objeto deste trabalho também possui camadas a serem cartografadas: 

algumas peças gráficas (como fotografias avulsas e peças editoriais compostas 

também por textos), vídeos e print screens do hotsite e das redes sociais. Essas 

produções, embora na prática possuam uma ordem hierárquica de aparição e 

veiculação, na presente análise serão encaradas como elementos articulados não em 

uma ordem fechada e com fins interpretativos, mas como algo capaz de contribuir 

igualmente para o entendimento das articulações entre homem e tecnologia presentes 

na campanha da Make Up For Ever. 

Coerente com a orientação metodológica da TAR e da cartografia, partiremos 

do próprio objeto e sua descrição analítica para evidenciar a problemática que 

interessa à pesquisa. Conceitos, autores e teorias serão acionados não a priori, mas à 
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medida que a descrição das redes for sendo feita. Assim, no primeiro capítulo, 

apresentamos uma explanação mais profunda sobre a campanha HD Not Retouched, 

dividindo-a em dois momentos: o primeiro com uma breve discussão sobre o histórico 

da marca bem como seu modo de divulgar seus produtos, tendo em vista a 

importância deste resgate para entender eventuais definições e estratégias das 

abordagens, pertinentes no momento de considerar os enunciados mobilizados na 

campanha.  

O primeiro capítulo se encarrega de, além de evidenciar alguns processos de 

enunciação encontrados, refletir o que tais enunciados, nesses modos de produção da 

campanha, suscitam. Como pensar uma abordagem, na campanha que critica a 

manipulação digital fotográfica, mas que ao mesmo tempo faz uso de imagens em 

qualidade high definition como forma de rebater o uso de Photoshop nas imagens? O 

que é possível refletir, ainda, sobre a conveniência de se utilizar a imagem como 

“lugar de verdade” na produção de anúncios cujo discurso supostamente se vale de 

sua desmistificação? 

Assim, a atenção dispendida aqui concerne à questão da imagem como 

artefato, enquanto uma rede de relações que organizam nosso modo de nos relacionar 

com o mundo de uma determinada forma. O olhar sobre essas imagens e sua 

combinação com textos e objetos abrirá neste capítulo espaço para as operações de 

montagem8 presentes na campanha e nos modos como esta articula as peças e todos 

os elementos que dela fazem parte. 

No segundo capítulo trataremos de um outro aspecto presente nos arranjos 

enunciativos produzidos pela campanha e que parece reiterar uma relação 

determinística com a técnica: a produção de desejo. Apoiados em Felix Guattari e 

Suely Rolnik, no livro “Micropolítica: Cartografias do desejo”, proporemos pensar   

que os discursos, os objetos, as imagens, assim como a sensibilidade e os afetos 

constituiriam o que eles chamaram de uma “micropolítica”, ou seja, um processo de 

																																																								
8 Quando nos referirmos ao termo “montagem”, estaremos remetendo a Didi-Huberman (2008), nos 
referindo ao processo de organizar uma sequência de relações, entendendo a imagem como uma 
construção, e não uma junção de partes que formarão um todo imutável como se fosse um quebra-
cabeça. Na narrativa de uma campanha publicitária, os elementos são mobilizados, ou seja, 
construídos, montados para fabricar a imagem do produto ou serviço, imagem essa que é uma 
construção social, às qual caberá a aplicação dos valores, ideias, interesses daqueles que a fazem e 
daqueles que a recebem. 
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produção de desejo no campo social (GUATTARI; ROLNIK, 1996, p. 32). A 

hipótese aqui é que se ocorre sedução na relação de consumo, esta não se dá apenas 

pelo discurso e pelo modo estratégico em que campanha apresenta o produto, mas 

também a partir de uma predisposição à ação do consumidor que é reificada cultural e 

historicamente por determinadas formas de relação com a técnica e que permite a 

produção de determinados efeitos no sujeito por parte desses arranjos enunciativos. A 

esta produção de efeitos de percepção ou de afetos, organizados a partir de um jogo 

com predisposições existentes na cultura é que chamaremos neste capítulo de 

produção de desejo. Já que a produção antecede o próprio produto, torna-se pertinente 

olhar com uma lupa o que está sendo mobilizado e como: o desejo do produto em si 

ou o desejo pela técnica como um todo, e de que formas se pode observar isso na 

campanha enquanto lugar formativo de produção de subjetividades, como entendida 

por  Deleuze e Guattari9, baseando-se no princípio de que essa produção se dá pela 

conexão de diferentes instâncias econômicas, sociais, técnicas, etc. Ainda neste 

momento, é interessante também desenredar os aspectos que cooperaram para a 

construção de modos de produzir desejo tal qual podemos observar hoje, sejam eles 

sociais, econômicos ou até políticos. 

No terceiro capítulo, consideramos relevante abordar certo preceito de 

autoridade ou ascendência, no sentido de que o indivíduo é constantemente colocado 

numa posição elevada, um lugar primeiro, detentor de sabedoria e escolha, não só 

como se isto fosse inerente ao seu papel de consumidor, mas algo que lhe foi ofertado 

– e consequentemente comprado – pela tessitura narrativa da publicidade. A ideia de 

autoridade e domínio do homem perante a técnica (visão instrumental e determinista 

da técnica) acaba por, paradoxalmente, incitar cada vez mais enfaticamente a presença 

(e necessidade) da mesma em um contexto social e cotidiano. Instaurar e subverter as 

polaridades entre homem-máquina e anunciante-consumidor por meio do 

agenciamento dos fatos da narrativa e da cultura, acaba por se tornar uma maneira 

prática e sutil de expor como a presença da tecnologia se faz, muitas vezes, massiva, 

naturalizada e inquestionável. Não se trata mais de a publicidade somente apresentar o 

																																																								
9 Não há, a meu ver, modelos universais e científicos para se tentar compreender uma situação, e, além 
disso, os próprios modelos científicos se repelem, se intercambiam, se conjugam entre si. No entanto, 
essa concepção clássica de desejo está aquém de uma série de fenômenos, especialmente de um que me 
parece muito importante, o da produção de subjetividade – mais do que o de sua modelização – em 
escala social, e mesmo mundial. GUATTARI, Felix e ROLKIK, Suely. Micropolítica: cartografias do 
desejo. 4. ed. Petrópolis: Vozes, 1996. p. 233. 
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produto e suas vantagens mas, concomitante a isso, convocar e reificar por meio de 

seus enunciados uma “subjetividade técnica”, objeto de um grande investimento do 

próprio capital, dentro da perspectiva do que Foucault (1988) chamou de biopoder ou 

poder sobre a vida. Ao expor a delimitação e composição rígidas de papéis (quem 

emite e quem recebe, quem influencia e quem é influenciado), é proposto discutir uma 

criação de vínculos presente em uma transição das chamadas sociedades de disciplina 

para uma criação de vínculo presente nas sociedades de controle, conforme descritas 

por Deleuze (1992). É neste sentido que a utilização de uma metodologia apoiada na 

Teoria Ator-Rede se faz pertinente, haja vista que observar e descrever o movimento 

dos atores envolvidos no fenômeno explicita modos de ver e fazer ver conexões que 

normalmente escapam ao se analisar uma ação publicitária.  

 

1 A IMAGEM COMO ARTEFATO 
	
1.1 Construindo visões de mundo através da imagem  

 

 Antes de trazer à baila a campanha HD Not Retouched e desenredar seus 

arranjos discursivos, de forma a analisar como eles refletem um certo determinismo 

tecnológico contemporâneo por meio de suas imagens, é necessário entender o 

ambiente que precedeu tal campanha, bem como as lógicas por trás das escolhas de 

cada elemento enunciativo nela presente. Isso se torna necessário uma vez que as 

imagens mobilizadas não pretendem somente refletir um conteúdo ou aparecer como 

uma forma de registro, mas se estabelecem como produção de sentido, uma prática 

cultural e histórica. 

 Como forma de entender de que maneira as imagens ultrapassam o status de 

“objeto representativo”, o filósofo Vilém Flusser (2011, p. 22) atribui a origem das 

imagens à capacidade de abstração que podemos chamar de imaginação. Para ele, 

imaginação não é só a capacidade de compor imagens, mas também decifrá-las. Sob 

esse aspecto, as imagens oferecem um espaço interpretativo no qual o olhar do 

espectador vagueia pela superfície e foca de acordo com suas intencionalidades, num 

contexto que o autor denomina de “tempo de magia”, quando um elemento explica o 

outro, e este por sua vez explica o primeiro. Assim, quando nos deparamos com as 
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chamadas imagens técnicas, o que vemos são superfícies que transcodificam 

processos em cenas, ou seja, processos incutidos na vivência em visualidades. Nas 

palavras do autor: 

O que vemos ao contemplar as imagens técnicas não é “o mundo”, 
mas determinados conceitos relativos ao mundo, a despeito da 
automaticidade da impressão do mundo sobre a superfície da 
imagem. (FLUSSER, 2011, p. 31)  
 

 Portanto, antes de considerar que uma imagem tem a capacidade de “falar por 

si só”, é necessário entender que ela tem um estatuto de artefato, ou seja, não apenas 

como algo que mostra o mundo, mas principalmente como objeto de uma fabricação, 

um conceito que organiza e contribui para nossas percepções de mundo.  

 Analisar as imagens de uma campanha publicitária como artefato, desta forma, 

nos permitirá explorar os enunciados e, mais que interpretá-los, entender a partir e 

juntamente com eles os processos, práticas e sistemas sociais que permanecem em 

movimento de atualização e que podem ser identificados nos dias de hoje, enxergando 

nas imagens sua natureza tanto maquínica quanto humana, como um artefato técnico e 

social ao mesmo tempo.  

 (...) não se deve imaginar um mundo do discurso excluído, ou entre 
o discurso dominante e o dominado; mas, ao contrário, como uma 
multiplicidade de elementos discursivos que podem entrar em 
estratégias diferentes. É essa distribuição que é preciso recompor, 
com o que admite em coisas ditas e ocultas, em enunciações 
exigidas e interditas; com o que supõe de variantes e de efeitos 
diferentes segundo quem fala, sua posição de poder, o contexto 
institucional em que se encontra; com o que comporta 
deslocamentos e de reutilizações de fórmulas idênticas para 
objetivos opostos. (FOUCAULT, 1988, p. 95-96) 

 

 É desta forma que os discursos se encontram em meio a práticas próprias ao 

“mundo de ideias” dos anúncios (ROCHA, 2010, p. 31) e, mais do que apenas 

mostrar simples imagens, mais do que desvelar seus conceitos ou significados, 

identifica-se ali o fenômeno vigente, vivo, em constante movimento, e utilizam-se os 

conceitos como forma de observar os processos de mediação entre seus agentes, que 

acabam por refletir questões das sociedades que os produzem.  

Quando uma empresa internacional opta por adotar estratégias que vão além 

da representação de seus produtos e consequente contemplação por parte de seus 
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consumidores, ela deixa a imagem que ali fala assumir um lugar de figura de 

pensamento. É este lugar que aqui nos interessa desmontar, ou seja, tornar visíveis os 

processos enunciativos a fim de ultrapassar as conclusões baseadas somente na 

catalogação e interpretação discursiva. Mais do que um “espelho do mundo”, 

portanto, a imagem é uma construção que implica saberes e poderes, artefato fruto de 

uma montagem de tempos e outras formas de representação, que na forma de textos, 

objetos e outros elementos, expressa e conversa continuamente com modos de vida 

típicos da sociedade que a produz. Nas próximas páginas a intenção é, por meio das 

evidências abordadas pela Make Up For Ever, desdobrar como as imagens e as 

configurações de tecnologia que elas retratam estão além de objetos que servem a um 

propósito e contribuem para um objetivo. 

1.2 A construção da Make Up For Ever 

Criada em setembro de 1984, a Make Up For Ever nasceu primordialmente 

pela necessidade observada de se produzir produtos voltados a uma maquiagem mais 

artística. É nesse cenário que se encontrava a pintora e escultora Dany Sanz, na época 

ainda estudante da Ecole des Beaux-Arts, frequentemente convidada por amigos 

atores de teatro a auxiliar na produção de suas peças, destacando-se pelo talento e 

entendimento a respeito de texturas, luzes e formas. De um início marcado por 

pinturas corporais e maquiagens produzidas pelas mãos da própria artista, não 

demorou até que o trabalho de Sanz fosse observado e descoberto por profissionais do 

mundo todo. 

Nos anos 1970, Sanz criou a primeira escola de maquiagem profissional da 

Europa, e não demorou até que ela sentisse a necessidade de criar seus próprios 

produtos a fim de melhorar suas experiências e de seus alunos, já que as presentes no 

mercado lhe pareciam limitadas em termos de opções. Assim, ao perceber que suas 

fórmulas eram amplamente apreciadas e aceitas, a artista decidiu que chegara o 

momento de criar sua própria marca, nascendo assim, início da década de 80, a 

francesa Make Up For Ever. Fruto de um trabalho constante dentro de um porão e que 

mais tarde se tornaria uma loja no distrito de Paris, referência para maquiadores do 

mundo inteiro. Sua intenção, de acordo com a própria artista, era criar maquiagens 



	

	
	

25 

para suprir uma demanda real dos profissionais da área, e não apenas uma 

oportunidade comercial como observado em outras marcas10. 

Foi uma questão de tempo até que os produtos da marca francesa começassem 

a ser solicitados ao redor do mundo, com a ajuda dos alunos de Sanz que, ao voltarem 

para seus países de origem, levavam além dos aprendizados, suas referências. A 

produção então se estendeu para uma fábrica montada próximo a Paris, 

proporcionando que as cores e texturas inovadoras da marca alcançassem agora maior 

volume e projeção internacional. Em 1999, a Make Up For Ever estabeleceu parceria 

com a prestigiada holding francesa LVMH, especializada em artigos de luxo, o que 

contribuiu para o desenvolvimento e reconhecimento internacional da marca. Sem 

afastar-se das origens artísticas, a empresa cresceu e pavimentou novas perspectivas 

junto ao seu público, bem como reforçou seu status de marca profissional. Presente 

em lojas de departamento a partir dos anos 90, na Ásia e na Europa, os produtos da 

Make Up For Ever também se encontram na rede mundial Sephora, aumentando 

consideravelmente seu alcance. Diante de um crescimento tão expressivo, Sanz não 

tardou a perceber que não seria suficiente propagar seus produtos apenas por meio de 

seus ex-alunos e, com o sucesso da marca e de seus produtos, veio também uma 

expressiva presença comunicacional. Com um canal no Youtube, presença em redes 

sociais tais como Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram, a marca ainda conta com 

uma série de blogs especializados em moda e maquiagem, através dos quais 

promovem a estratégia de envio de produtos para testes gerando com isso uma espécie 

de brand awareness, ou seja, uma alta visibilidade e reconhecimento resultantes do 

estudo da percepção do consumidor relativa a produtos e, principalmente, marcas. 

Esse tipo de estratégia se mostra relevante não apenas porque a lembrança é avaliada 

quase como um pré-requisito no quadro de considerações de compra, o brand 

awareness, mas também pela influência em percepções e atitudes (MOISESCU, 

2009), engendrando um campo social onde passa a ocorrer um engajamento por parte 

do consumidor perante aquilo que chega até ele. Dessa forma, nota-se que a empresa 

investe com afinco no comportamento e na imagem que pretende transmitir para seus 

atuais e futuros consumidores. 

																																																								
10 Danny Sanz possui várias entrevistas nas quais conta o processo de se tornar a artista e empresária 
que é, e em sua maioria é possível encontrar justificativas bastante pessoais para a criação de sua 
marca. A entrevista em questão se encontra no site < http://www.beautyinthebag.com/wordpress/meet-
dany-sanz-%E2%80%93-founder-of-make-up-for-ever/ >. Acesso em 13/06/2015 às 16:43h. 



	

	
	

26 

Atenta à tendência de um mercado cada vez mais autorregulado, no qual os 

papéis de produtor e consumidor se mostram bem estabelecidos, enquanto cada um 

comunica seus interesses de forma a promover um acordo entre as vontades, nota-se 

que a Make Up For Ever, ainda que tenha se consolidado como uma marca para 

profissionais de maquiagem, não deixa de trabalhar em produtos e estratégias 

comunicacionais mais acessíveis e direcionadas ao grande público11. A tendência de 

buscar afastar-se de um modelo vigente e indicar uma ida além dos padrões também 

faz parte de uma estratégia comumente aplicada por parte dos produtores de 

mensagens. Na publicidade se desenvolve a busca por sobressair-se, alcançar um 

diferencial, escapar do comum. É nesse sentido que, ao invés de restringir-se somente 

ao público profissional, a marca então começa a investir em um aspecto lúdico, 

colorido, chamativo, que oferece a diferença e a unicidade também aos consumidores 

mais básicos.  

Como forma de elucidar os modos de uso das imagens pela marca, serão 

destacadas aqui algumas peças veiculadas por ela, em momentos anteriores à 

campanha HD Not Retouched. Este destaque, faz parte do processo de compreensão 

das estratégias e enunciados que serão posteriormente mobilizados na campanha 

recortada, haja vista que tais agenciamentos são articulados e interferem diretamente 

entre si, promovendo conexões e trocas constantes na construção de uma narrativa. 

1.3 As imagens da Make Up Forever 

Grande parte das peças gráficas observadas em campanhas anteriores mostram 

mulheres jovens maquiadas com tonalidades vivas e traços bem marcantes e 

definidos, sendo inegável o impacto causado pelos fortes elementos estampados 

nestas peças. Vislumbra-se trocas de desejos e operações entre consumidores e 

produtores, a vida social a favor da magia presente na imagem e na lógica 

publicitária. Como é possível observar nas figuras a seguir, antes de preocupar-se em 

construir uma narrativa linear que contasse a história por trás do produto ou até 

mesmo catalogar motivos pelos quais o consumidor deveria optar pela marca, uma 

parte considerável das peças veiculadas pela Make Up For Ever utilizava, até então, 

																																																								
11 Em sua página do Pinterest, a descrição de usuário conta com a estrutura “For Pros – For You – For 
Ever”, que em livre tradução lê-se “Para profissionais – Para você – Para sempre”, o que caracteriza a 
pretendida versatilidade da marca diante de seus clientes. Disponível em < 
http://pinterest.com/makeupforeverww >. Acesso em 13/06/2015 às 11:54h. 
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uma abordagem mais simples e direta, com destaque para uma certa magia do ato de 

maquiar-se, impressa nos recortes feitos nas imagens bem como em cores e 

tonalidades acentuadas.  

 
Figura 1. Peça de divulgação para a linha de sombras “Smooky Eyes” lançada no ano de 

200812. 
 

É válido apontar que o artifício mais utilizado pela marca no que tange à sua 

comunicação publicitária encontra-se na imagem fotográfica – afinal, se o objetivo é 

trabalhar a imagem refletida do consumidor, mostrando o que ele seria capaz de 

alcançar com determinado produto em mãos, a fotografia, diante de uma genealogia 

pautada na verdade, seria a forma mais certeira de ilustrar a mensagem pretendida 

pela marca. Contudo, desarticulada de seu sentido mais primitivo – o rastro indicial 

que possibilita a objetiva constatação da existência de um referente (KOSSOY, 2009) 

– a presença, na imagem fotográfica característica das peças da marca, de elementos 

mais voltados para o fantástico, visivelmente montados, vinculados a outras 

condições de possibilidade no ato do registro e na pós-produção, faz notar que o 

objetivo da marca antes não se pautava na condição de verdade, e sim na apresentação 

da potencialidade de seus produtos, como podemos observar nas Figuras 2 e 3.  

 

Sem preocupação com a presença de cenários ou elementos terceiros que não 

revelassem qualquer tipo de identificação com um momento cotidiano, os elementos 

																																																								
12 Disponível em: < 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.437427896169.238873.8012646169&type=1 >. Acesso 
em 22/07/2015 às 15:23h.	
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visuais presentes nas fotografias eram, em sua maioria, pautados nas modelos e em 

suas maquiagens. 

 

 
Figura 2 e Figura 3. Peças que demonstram o apelo fantástico e lúdico da marca13. 

 

Ora, Philippe Dubois defende, no livro “O Ato Fotográfico”, que a fotografia 

não é simplesmente uma imagem resultado de um fazer, produto de uma técnica, mas 

sim um ato, algo que não é possível conceber fora de um jogo que a anima, 

compreendendo que não seria possível pensar esse ato desvinculado de sua tomada e 

contemplação. Desta forma, quanto à fotografia publicitária, o autor afirma: 
 

É claro que alguns dirão que existem muitos graus e modalidades 
nas práticas de designação, que uma foto pode atrair mais ou menos 
nossa atenção para seu objeto e que pode fazê-lo de muitas 
maneiras: seja de forma relativamente informal e aleatória, como 
em certos instantâneos de reportagem (William Klein), seja pelo 
jogo de um posicionamento muito deliberado dos elementos na foto, 
que visam forçar nosso olhar a se focalizar neste ou naquele dado, 
as informações parasitas tendo sido cuidadosamente afastadas (a 
foto publicitária, por exemplo, já domina há muito tempo os 
códigos da disposição demonstradora e do exibicionismo do 
produto ou da marca) (DUBOIS, 2010, p. 76). 

 
 

																																																								
13 Disponíveis em < 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150220254791170.338209.8012646169&type=3 >. 
Acesso em 22/07/2015 às 16:12h. 
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Como observamos, a pele aveludada e sem imperfeições, delineados 

simetricamente executados e a presença de cores contrastantes são elementos 

recorrentes na produção de enunciações da marca. Ultrapassando o caráter mimético 

da imagem, bem como o tom informacional ou puramente demonstrativo de um 

produto (que em sua forma física não aparece em nenhuma das imagens até aqui 

mostradas), é possível enxergar que as fotografias presentes nas campanhas mais 

antigas da Make Up For Ever assumem um tom calculado de produção. 

Jacques Aumont (2002) explica que o homem, um observador nato, em 

praticamente todos os tempos serviu-se de imagens para satisfazer necessidades 

individuais e coletivas, procurando explorar os mecanismos que as envolvem, e 

durante toda a história fez delas suas cúmplices. Naquilo que Baudrillard chama de 

“imperativo cultural da ambiência” (2012, p. 37), destacam-se como um mecanismo 

de envolvimento as cores, que são carregadas de alusões psicológicas e morais. 

“Amamos determinada cor, temos nossa cor”14 (ibidem, p. 38), e que, desta forma, se 

configura como um elemento que “toma amplamente seu sentido fora de si mesma: é 

metáfora de significações culturais postas em índice” (idem).  

 
Figura 4. Peça de divulgação de um Gel Iluminador para o rosto15. 

																																																								
14 Grifos do autor. 
15 Disponíveis em < 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150220254791170.338209.8012646169&type=3 >. 
Acesso em 22/07/2015 às 16:22h.	
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Paralelamente a isso, as imagens presentes nas peças em forma de discurso, 

enquanto conjuntos de enunciados e enquanto elementos que participam de um 

processo de produção de sentido, ao terem o elemento textual presentes (na Figura 1, 

a frase “Tonight, dare to be different”16, e na Figura 4, a frase “Capture the light, 

reveal your glow”17, por exemplo) sugerem também uma oferta de poder. Texto e 

imagem claramente se complementam e reforçam. Como resultado, quanto mais 

singular e diferente o consumidor se assumir por meio daqueles produtos, mais o 

papel da marca e do produto estará sendo cumprido.   

Enxergar o todo, encarando cada elemento como ator ativo da rede de 

enunciação contribui na investigação do processo de produção de sentido através da 

narrativa da campanha, lugar onde escolhemos enxergar nosso fenômeno. A relação 

dos elementos com a cultura, com a formação social de cada indivíduo, bem como as 

questões históricas, são também aspectos necessários de serem analisados e levados 

em consideração.  

Ao se interpretar a imagem pelo olhar - e não através da palavra - 
apreende-se a sua matéria significante em diferentes contextos. O 
resultado dessa interpretação é a produção de outras imagens 
(outros textos), produzidas pelo espectador a partir do caráter de 
incompletude inerente, eu diria, à linguagem verbal e não-verbal. O 
caráter de incompletude da imagem aponta, dentre outras coisas, a 
sua recursividade. Quando se recorta pelo olhar um dos elementos 
constitutivos de uma imagem produz-se outra imagem, outro texto, 
sucessivamente e de forma plenamente infinita. (SOUZA, 1998, p. 
74) 

  

Como parte de um conjunto de artifícios para contínua expansão de mercado, 

e atenta às necessidades mais básicas dos consumidores, a Make Up For Ever investe 

em produtos de utilidade mais abrangente e geral, tais como primers, bases, 

iluminadores, corretivos e blushes. Se já obtém sucesso com anúncios que destacam 

seus produtos mais diferenciados de outras marcas, entende-se que é necessário 

também investir em estratégias comunicacionais que a coloquem em um nível mais 

excepcional de observação em meio a uma avalanche de outras empresas 

especializadas em produtos mais básicos. Essa concorrência, aliás, é tratada por 

Baudrillard (2012, p. 191) como ao mesmo tempo rivalizadora e convergente. Para o 

																																																								
16 Em tradução livre: “Esta noite, ouse ser diferente”. 
17 Em tradução livre: “Capture a luz, revele seu brilho”. 
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autor, “É rivalizando com obstinação que se “concorre” da forma mais segura para 

chegar ao mesmo ponto”, e “de igual forma, a extrema liberdade de escolher arrasta a 

todos sob a pressão ritual de possuir a mesma coisa” (idem).  

Assim, quando observamos as expressões contidas nas peças da marca, 

notamos um movimento que circula entre narrativas imperativas e lúdicas, ou seja, 

discursos (imagens e textos) que caminham em uma direção diferente do que seria 

uma abordagem meramente representativa apoiada no princípio da mímese. O próprio 

slogan “Created For Pros. Perfect For You”18 observado na Figura 4, por exemplo, 

embasa uma construção visual dos elementos mais pautada em estabelecer, através da 

discriminação entre o que seria o usuário profissional e o usuário mais comum, uma 

relação dotada de valor e poder entre os dois. Um produto criado para profissionais 

não se torna inadequado para um consumidor amador, pelo contrário,  

Essa forma de poder aplica-se à vida cotidiana imediata, que 
categoriza o indivíduo, marca-o com sua própria individualidade, 
liga-o à sua própria identidade, impõe-lhe uma lei de verdade, que 
devemos reconhecer e que os outros têm de reconhecer nele. É uma 
forma de poder que faz dos indivíduos sujeitos. (FOUCAULT, 
2010, p. 278) 

 

É desta forma que enxergamos, com certa frequência, o apelo por parte da 

empresa com relação à diferenciação de seus produtos nas imagens veiculadas. De 

maneira geral, a abordagem não possui um propósito final diferente de qualquer outra 

estratégia publicitária. Ela prima por utilizar uma gama de lógicas e elementos já 

estabelecidos no ambiente da vida social (a beleza, a personalização, o sucesso, o 

prazer, entre outros), apresentando-os de forma convincente e sedutora, objetivando a 

comercialização, como qualquer outra marca, independente do nicho em que se 

encontra. O que está sendo abordado aqui, contudo, são os elementos articulados por 

ela não com um objetivo fechado de compra, mas como elementos capazes de 

colaborar para o entendimento das articulações entre a campanha e os modos como 

são construídos e reforçadas certas formas de nos relacionarmos com a técnica. 

Desta forma observamos que, diante da premissa de auxiliar no alcance de 

uma beleza ímpar, os produtos que tratam da aparência física têm, nos últimos anos, 

enfrentado uma certa resistência por parte da camada consumidora, diante do que 

																																																								
18 Em tradução livre: “Criado para profissionais. Perfeito para você”.  
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Baudrillard (2012, p. 174) chama de “relação por saturação”, quando “diversas 

publicidades se neutralizam umas às outras ou cada uma por seus excessos”. Quando 

o “mundo de ideias” mostra uma gama de elementos fantasiosos, longe de um 

cotidiano e rotina simples e familiares, como se fossem possíveis de serem alcançados 

por qualquer um como um passe de mágica, é notório o surgimento de desconfiança. 

Muito embora o foco da Make Up For Ever desde sua concepção fossem produtos 

que auxiliassem a ludicidade, sua presença crescente no mercado imprimia uma 

necessidade de abordagens mais próximas ao consumidor típico, cujos anseios 

envolviam maquiagens não só para ocasiões ímpares, mas também maquiagens para o 

dia-a-dia, de fórmula duradoura e tonalidades mais básicas, criando uma nova 

concepção para o que seria entendido por “ideal” nos moldes da marca. Padecendo de 

novas abordagens, com o desgaste da imagem de certo mundo ideal, porém 

fantasioso, começa-se a enxergar a necessidade de um enfoque reinventado.  

1.4 Explorando as imagens da campanha  

	
Em março de 2011 irrompe na internet uma novidade: uma marca faz o que 

seria o primeiro anúncio sem a presença de retoque digital nas imagens que compõem 

suas peças. Com o auxílio de um vídeo disponibilizado em um hotsite exclusivo para 

o lançamento da campanha19, bem como um intenso movimento nas redes sociais, a 

Make Up For Ever abre uma discussão que gira em torno da manipulação excessiva 

em imagens publicitárias como forma de construção de uma perfeição inatingível com 

o auxílio (muitas vezes determinante) de softwares de edição de imagem – o 

Photoshop, programa de edição da Adobe, sendo normalmente o mais referido. 

Com o mote “Você está olhando para o primeiro anúncio sem retoque” e “A 

vida real não possui retoques, assim como esse anúncio”, a campanha HD Not 

Retouched traz enunciados que ilustram um certo culto ao retoque digital que agora 

																																																								
19 Veiculada em 2011, a campanha contou com estratégias específicas para configurar a campanha, mas 
que por figurarem ações de lançamento, possuíam um tempo pré-estabelecido de disponibilidade 
online. Estratégias como a criação do hotsite, área interativa no site e promoção de um concurso de 
maquiagens são algumas das estratégias que hoje não se encontram mais disponíveis; contudo, o vídeo 
pode ser encontrado no Youtube, disponível em < https://www.youtube.com/watch?v=zts3OH0RX3A 
>. No canal da marca no Youtube também é possível encontrar dois vídeos referentes à época da 
campanha: o primeiro com uma entrevista da artista Danny Sanz, criadora da marca, disponível em < 
https://www.youtube.com/watch?v=WeJ_6FxDdKU >, e outro que mostra os bastidores da campanha, 
produzido de forma a mostrar como as peças foram construídas livres de edição gráfica, disponível em 
< https://www.youtube.com/watch?v=hzsiLWQNjH4 >.  
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precisa ser desfeito para, assim, imprimir novos valores ao que é retratado em um 

anúncio. É possível observar que, assim como no vídeo A Briefer History of Time, que 

mostra que a partir do momento em que passamos a medir o tempo, começamos 

também a medir a duração de nossas vivências e experiências, a partir do momento 

em que o uso do retoque digital é difundido, junto a ele também é difundida a 

necessidade de deslegitimá-lo. Tal deslegitimação imperativa se releva como uma 

tentativa de variar os discursos, ainda que sem retirá-los da mesma caixa padronizada 

à serviço da atividade mercadológica. Em um primeiro momento, portanto, o impacto 

causado atribui-se ao fato de a marca proclamar que aquilo que é publicado é livre de 

qualquer manipulação digital, e que os efeitos identificados na pele das modelos são 

frutos exclusivamente do produto anunciado.  

Contudo, o que se pode inferir de uma abordagem como essa? Há na 

campanha alguns vetores que, a partir das ideias e conceitos apresentados na 

introdução e no início deste capítulo, nos fazem refletir a respeito das condições de 

possibilidade presentes nessa narrativa. O primeiro deles é a imagem como um 

artefato sociotécnico, no qual, por meio de interação entre diferentes atores, surgem 

novos sentidos e formatos de enunciação, onde podemos elencar dois pontos de vista: 

o primeiro trata daquele onde existe a relação do homem com o mundo mediada pela 

técnica, enquanto o segundo refere à forma como o papel da imagem é construído 

nessa mediação.  

Embora a análise abarque a ideia de imagem como um todo (as peças 

comunicacionais completas, os vídeos, a disposição dos elementos no site e até a 

própria imagem institucional da marca exemplificada por suas estratégias 

comunicacionais presentes nesta rede da qual a campanha faz parte), é importante 

destacar que, nas peças carro-chefe, existem imagens fotográficas produzidas 

propositalmente como forma de ilustrar um approach contrário às já saturadas 

abordagens no universo publicitário: a premissa de manipulação digital. É possível 

enxergar aqui a importância de uma explicação acerca das peças anteriormente 

veiculadas pela marca. Muito mais que uma simples catalogação e apanhado 

histórico, incluir a história da marca bem como suas estratégias comunicacionais 

prévias, mostra-se pertinente na medida em que identifica-se uma transformação 
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sensível nos enunciados, o que corrobora a condição saturada dos softwares de edição 

fotográfica.  

 

 
Figura 5 e Figura 6. Duas das quatro fotografias usadas como base das peças gráficas 

produzidas na campanha HD Not Retouched.20 
 

As imagens, que antes procuravam evidenciar uma aparência bela e incomum 

através do uso de uma maquiagem profissional, destacando-se por cores vivas e 

combinações ousadas, agora revelam uma maquiagem cuja premissa não se encontra 

nos usos lúdicos ou diferentes, mas sim em sua qualidade indubitável, comprovada 

pela não mais utilização de artifícios técnicos para disfarçar imperfeições ou prometer 

uma aparência que tende ao fantástico. As cores contrastantes, a pele de aspecto 

plastificado, a precariedade de cenários e o foco somente no rosto das modelos deram 

lugar às tonalidades mais sóbrias, às poses que agora incluem outras partes do corpo 

tais como tórax e braços e a cenários mais próximos do cotidiano, de modo a focar 

não apenas na maquiagem, mas também em seu efeito de naturalidade nas modelos e, 

posteriormente, nos consumidores. 

É interessante notar o tipo de abordagem escolhido pela marca como forma de 

ilustrar tal approach inovador: em todas as peças podemos ver as modelos com braços 

esticados, como se elas mesmas estivessem segurando a câmera que fez o registro 

(Figuras 5 e 6). Produzir uma fotografia posteriormente transformada em peça 

																																																								
20 Disponíveis em < http://www.dailymail.co.uk/femail/article-1366609/Make-Up-For-Ever-cosmetics-
brand-debuts-worlds-unretouched-make-ad.html >. Acesso em 22/07/2015 às 15:02h. 
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publicitária que, conforme demonstrado acima, se assemelhe a algo possível de ser 

executado por qualquer pessoa e não só por um fotógrafo profissional equivale a falar 

com este público de uma maneira mais informal, contribuindo para o status de uma 

imagem que espelha um mundo possível de ser alcançado, desde que através da 

aquisição dos produtos daquela marca. Ou seja, ao invés de vender uma fantasia, 

vende-se algo “possível”, “natural”, retratado fielmente através da imagem, “sem 

retoques”.  

Os gestos das modelos, que remetem às fotografias atualmente classificadas 

como selfies, nos permitem intuir que, após o surgimento da câmera fotográfica 

digital não só a fotografia, mas também a própria manipulação fotográfica se tornam 

cada vez mais utilizadas entre profissionais de comunicação, artistas, fotógrafos 

profissionais e amadores, muitas vezes em nome da facilidade de adequação à sua 

demanda. Prova-se ser, em grande parte dos casos, muito mais fácil produzir 

digitalmente a imagem da maneira que se deseja do que produzi-la em um estúdio, 

por exemplo. Para tanto, existem vários softwares de edição como Adobe Photoshop, 

Adobe Lightroom, Picasa, PhotoScape, GIMP, entre outros, que auxiliam em tal ação.  

Diante desses procedimentos nos quais se inscreve, entre outras relações, a 

combinação de tecnologia com a imagem como forma de alcançar um objetivo (de 

atenção, identificação, importância e venda), destaca-se aqui a necessidade de 

correlacionar certa genealogia da imagem com os aspectos mais atuais, o que confere 

aos sistemas maquínicos da comunicação uma reflexão voltada ao caráter de perpétua 

transformação de seus elementos. Têm-se em vista que o produto comunicacional 

produzido pela Make Up For Ever não tem um papel de apenas expressar ideias, mas 

também auxiliar na organização e estruturação das interconexões que o imaginário 

contemporâneo percorre no que tange a imagem e a tecnologia. É ao construir pontes 

durante o ato de desmontar o corpo rígido de uma campanha e suas imagens que se 

torna possível enxergar os valores entranhados na relação do homem com a técnica 

neste contexto.  

Retomando a discussão em torno das fotografias utilizadas como carro-chefe 

da campanha, buscamos o olhar de Walter Benjamin (1994), que aborda a fotografia 

como primeiro meio de reprodução técnica até o século XIX, acarretando então em 

uma produção mais livre, desprendida de um conhecimento técnico elaborado, haja 
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vista a possibilidade de criação de uma câmera de mecanismos simples e de baixo 

custo21, aperfeiçoada ao longo do tempo. Quando modelos aparecem em uma peça 

publicitária inferindo o uso de câmeras digitais portáteis para se auto retratarem, 

podemos enxergar o quanto a tese de Benjamin estava correta. Em um movimento 

cada vez mais desprendido, a produção de imagens por usuários comuns espalha-se, 

revelando não só novas articulações entre homem e técnica, mas também o quanto as 

estratégias comunicacionais que regem a contemporaneidade estão atentas e são 

influenciadas por elas. 

Neste sentido de novas produções, para o autor Lev Manovich (2002), as 

chamadas novas mídias possuem em seu cerne uma camada cultural e uma camada 

computacional. Partindo da premissa de que as novas mídias são criadas e difundidas 

por computadores, pode-se esperar duas coisas: a primeira é que a lógica 

computacional influencie cada vez mais a camada cultural dos objetos dessas mídias, 

e a segunda é que essa mesma lógica computacional, que em essência não é estática, 

ao contrário, está em mutação rápida ao longo do tempo, desenvolva-se a partir da 

própria relação com a camada cultural. As camadas, portanto, se influenciam 

mutuamente, compondo o que Manovich (2002, p. 64) chama de uma nova cultura 

comunicacional: “uma mistura de significados humanos e computacionais, de modos 

tradicionais pelos quais a cultura humana modela o mundo e os próprios meios do 

computador representa-lo”. A imagem construída nessa lógica das novas mídias e, 

portanto, mutuamente influenciada pela camada da cultura e computacional, ilustra 

uma das razões pelas quais a campanha aqui recortada preocupou-se em construir (e 

deixar claros) seus enunciados sob uma determinada lógica de “não-manipulação”. 

Em uma análise interpretativa mais imediata, quando tecnologia e imagem 

encontram-se a serviço de um propósito, elas são reduzidas a um conjunto de 

utilidades, subtraídas de suas potencialidades referentes à construção de uma rede 

sociotécnica, onde afetam e são afetadas pelos diversos atores envolvidos. 

																																																								
21 Em 1888, George Eastman, fundador da Kodak Company, lançou a campanha “You press the button, 
we do the rest”, traduzida para “Você aperta o botão e nós fazemos o resto”, para lançar uma nova 
câmera Kodak que desmistificava o fato de que somente quem tivesse uma prévia formação poderia 
fotografar. Com esse lançamento, Eastman levou a todos a possibilidade de produzir fotografias, por 
meio de uma câmera em forma de caixote com um rolo de filme que dava margem a 100 fotografias e 
de preço acessível (em média 25 dólares). Disponível em < 
http://wwwbr.kodak.com/BR/pt/consumer/fotografia_digital_classica/para_uma_boa_foto/historia_foto
grafia/historia_da_fotografia13.shtml?primeiro=1 >. 
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Esta nova cultura comunicacional, portanto, faz parte de uma construção em 

rede que leva em consideração estruturas e modos de fazer desafiantes à organização 

e hierarquização da ideia de tempo, ou seja, que contestam a noção de evolução das 

mídias baseado unicamente na evolução dos componentes maquínicos ao longo dos 

anos. O que é possível enxergar é que, por trás de uma cronologia e ordem aparentes, 

há uma desordem que se encontra em um conjunto de tensões e mediações22, e que 

essas, por sua vez, são refletidas nas potencialidades inscritas nas imagens que 

produzimos e recebemos. Ao falar sobre o rompimento necessário com a concepção 

de avanço linear da história, Benjamin (1994) falava sobre uma ruptura com o tempo 

que, ao invés de ser transição, é linear, vazio e homogêneo, conferido ao progresso da 

humanidade. Para ele, “existe um encontro secreto, marcado entre as gerações 

precedentes e a nossa” (idem, p. 223), defendendo uma ideia de que a história deve 

ser pensada como “um tempo saturado de agoras” (idem), permitindo intuí-lo não 

como uma instância de caráter originário, ou uma origem definida como gênese, mas 

como um processo constantemente montado, inacabado, em movimento. É desta 

forma que enxergamos os fluxos que permeiam nossas relações com a técnica ao 

longo do tempo, e que nos ajudam a cartografar as imagens não como frutos de uma 

linearidade evolutiva da técnica, mas atravessadas por diversos outros fatores que as 

constroem e são por elas influenciados.  

Da mesma maneira que a fotografia um dia instaurou-se como um retrato da 

suposta realidade, as reconfigurações tangentes aos modos de fazer e ver a imagem ao 

longo dos séculos nos mostra que há, em cada época, vetores particulares que 

contribuem ou não com esta hipótese de realidade, e que o progresso inscreve-se 

também nessas tensões. Ter isso claro nos auxilia a observar que, em determinado 

momento, para a Make Up For Ever utilizar elementos fantasiosos e softwares de 

edição se mostrou uma estratégia válida para conquistar seu público alvo. Contudo, 

articulada à visão linear da evolução da imagem, tornou-se necessário para a marca 

resgatar certo valor de origem em suas produções fotográficas. Erick Felinto (2005), 

ao falar sobre a proximidade entre imaginação e tecnologia em Benjamin, explica que 

para o filósofo alemão “Essa noção de origem (Anfang) está menos ligada a um 

																																																								
22 A isto se deve o conceito de “anacronismo” que, ao se desvincular da ideia de “erro” dos 
historiadores e de intrusão de uma época na outra, propõe a desconstrução da noção clássica e linear da 
história como se ela fosse um relato de verdade sobre o passado que explicasse o presente, posição esta 
combatida por Walter Benjamin. 
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hipotético estado primitivo das tecnologias do que aos estágios iniciais da introdução 

de cada nova tecnologia em uma cultura” (2005, p. 127). A marca se foca em apenas 

um aspecto da imagem – a falta de manipulação digital, numa inferência ao seu 

caráter de registro – como forma de legitimação da mesma, mas não leva em 

consideração que, face aos atuais modos de se construir uma narrativa, é possível 

identificar tantos outros elementos que demonstram que suas estratégias ultrapassam 

o simples registro.  

Assim, ao valer-se da ideia de que “origem” não é algo vazio, e sim um 

acontecimento que emerge a partir de uma construção, o passado começa a mostrar-se 

insuficiente à sua própria compreensão, trazendo à baila a importância de se pensar 

em termos anacrônicos, como uma crítica aos valores de uso do tempo, na 

compreensão de Didi-Huberman (apud NASCIMENTO, 2005):   

	
Diante de uma imagem – por mais antiga que seja –, o presente 
jamais cessa de se reconfigurar [...]. Diante de uma imagem – por 
mais recente, por mais contemporânea que seja –, o passado, ao 
mesmo tempo, jamais cessa de se reconfigurar, porque essa imagem 
só se torna pensável em uma construção da memória. 
(NASCIMENTO, 2005, p. 49) 
 

	 A partir das imagens que são disponibilizadas na campanha, bem como dos 

elementos extracampo que condicionam essas imagens – suas estratégias de 

lançamento, veiculação e interação, bem como a inspiração em abordagens anteriores 

feitas por outras empresas –, entendemos que não podemos enxergá-las apenas como 

um rastro indicial e de registro, mas sim como um mecanismo imbuído de 

significados correlativos às construções culturais do passado e do presente, como um  

 
uso instrumental da fala do seu tempo, em que o discurso de 
outrem é editado, limpado de incompatibilidades e possíveis 
asperezas e incorporado como comprovação a todo custo de 
um ponto que se deseja afirmar. (BURROWES, 2007, p. 100) 

 
 

Isto posto, valer-se dos conceitos de imagem fotográfica atribuídos no passado 

como forma de comprovar a veracidade da imagem atual (se a fotografia no passado 

continha inegavelmente o “isso foi” graças à sua natureza físico-química e, 

posteriormente, eletrônica, o status permaneceria ainda hoje e poderia ser usado como 

forma de legitimação), acaba por evidenciar certas condições de possibilidade da 
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imagem a partir de uma lógica anacrônica que se faz presente nos modos de produção 

atuais.  

Diante desta concepção antiga que toma a imagem como um registro e 

informação, e diante da necessidade de encará-la como um artefato que permite a 

reflexão sobre a construção dos modos de vida em sociedade, torna-se primordial 

enxergar nesta imagem seus conceitos, sua filosofia. Quando Vilém Flusser (2011) 

fala que o crítico de fotografia deve decifrar, além das ideias, os conceitos, é porque 

seu valor não se extingue em uma camada superficial e objetiva, mas revelam um 

pensamento conceitual abstrato.  
A aparente objetividade das imagens técnicas é ilusória, pois na 
realidade são tão simbólicas quanto o são todas as imagens. Devem 
ser decifradas por quem deseja captar-lhes o significado. (...) 
Quando as imagens técnicas são corretamente decifradas, surge o 
mundo conceitual como sendo o seu universo de significado. 
(FLUSSER, 2011, p. 31) 
 

 É assim, portanto, que neste ponto podemos inferir que o pretenso e imediato 

caráter de registro da imagem fotográfica acaba por ser apenas um componente de 

uma tática que visa o êxito comercial por parte da marca. Dito de outra forma, o valor 

de verdade e de real da imagem fotográfica é clamado e, como mencionado 

anteriormente, ainda que parta de um momento onde a saturação de certos enunciados 

é evidente, na medida em que se usa a abordagem de não manipulação de uma 

imagem, se aciona também a construção de um valor de realidade para a mesma. Um 

está diretamente relacionado ao outro. Caso a imagem fosse construída somente com 

base nos valores de verdade da fotografia, sem a utilização de um texto e de 

estratégias que indiciassem a ausência de manipulação digital ou demonstrasse todas 

as formas pelas quais pode-se comprovar essa ausência, o objetivo e o impacto 

sofridos pela campanha não ocorreriam de forma tão categórica – seria apenas mais 

um anúncio de maquiagem mostrando suas modelos e a eficácia do produto, 

assombrado pela possibilidade de edição digital em sua produção. O benefício da 

dúvida que seria oferecido aos consumidores, portanto, não seria tão envolvente e 

significativo quanto a declaração de certeza apresentada.  

Contudo, para além do caráter de verdade da imagem fotográfica, percebe-se 

outro movimento em voga, por meio da escolha de abordagem da Make Up For Ever. 

A campanha utilizar, em sua composição, um discurso que pende para a 

deslegitimação da manipulação gráfica também denuncia uma certa 
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contemporaneidade entre práticas com a imagem no século XXI e as do século XIX, 

quando a fotografia, apesar de seu suposto caráter de veracidade, já era alvo de 

experimentações e manipulações de diferentes tipos (GONÇALVES, MARTINS, 

MENDES, 2014). Hoje, contudo, essa manipulação é tratada como se fosse algo 

contemporâneo, pertencente à nova cultura comunicacional postulada por Manovich 

(2002), abalizada pela utilização de softwares. A esse respeito, é válido analisar o que 

se entende por manipulação, colocando-as sob duas luzes diferentes, dividindo-as 

aqui entre “pré” e “pós” produção. O nível da pré-produção consiste em uma 

manipulação mais básica, referente à construção e organização do assunto a ser 

retratado, e o nível da pós produção consiste em durante ou após o término do 

processo inserir ou retirar elementos, construir perspectivas e encadear possibilidades 

junto à materialidade da imagem.  

Quando se fala das pinturas e ilustrações tanto do século XIX quanto do 

século XXI, os níveis de pré e pós produção se misturam; nestes procedimentos, se 

inserem ou retiram os elementos mais interessantes àquela representação conforme a 

vontade dos artistas e seus clientes. Na fotografia, por outro lado, pode-se perceber 

desde o início uma divisão entre estes dois momentos. Ao nível da pré-produção, 

destaca-se a construção de um cenário, bem como as poses, artifícios comumente 

empregados no século XIX, muito em função do tempo de exposição necessário à sua 

produção, mas também como parte de uma mise-en-scène. No que concerne a pós-

produção, as manipulações na época já eram existentes e possíveis, iniciando um 

movimento de quebra da imagem como paradigma irrefutável à incredulidade. Entre 

cortes, montagem, coloração e retoques nos negativos, era possível desde 

simplesmente retocar até apagar pessoas inteiras de fotografias23, o que evidencia que 

a prática não é fruto de uma tecnologia atual. Trata-se de um 

mecanismo que obriga a rever as redes de leitura, apontando 
para o sentido de decomposição do tempo e denunciando a 
complexidade temporal inerente à constituição da obra. 
(NASCIMENTO, 2005, p. 50).  

 

																																																								
23 Existem fotografias famosas comprovando que a manipulação fotográfica já existia desde o século 
XIX; o Metropolitan Museum of Art disponibiliza em seu site a exposição “Faking It: Manipulated 
Photography Before Photoshop” (em tradução livre, “Fingindo: A fotografia manipulada antes do 
Photoshop”), na qual disponibiliza 203 imagens, em sua maioria alteradas depois que o negative era 
exposto, comprovando que a prática é comum há muito tempo, o que mudou foram as ferramentas. 
Link para a exibição online em < http://metmuseum.org/exhibitions/listings/2012/faking-it >. 
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Esse resgate histórico acerca da imagem, seus arranjos e seus modos de 

produção, que vincula temporalidades distintas e as reconecta, possibilita refletir a 

respeito da fascinação e dos modos de governo que podem ser incutidos graças à 

presença da tecnologia no dia-a-dia, neste caso uma tecnologia em relação direta com 

as imagens propostas em uma campanha publicitária.  

Quando a Make Up For Ever trabalha em sua estratégia a ênfase do não-

retoque, de uma não-manipulação digital de seus produtos comunicacionais 

(sobretudo a manipulação fotográfica, como mostra a Figura 7 destacada abaixo, 

onde se lê, em tradução livre: “Você está olhando para o primeiro anúncio de 

maquiagem sem retoque”), ela coloca de lado a referência histórica de construção dos 

fatos e retoque/manipulação de negativos, por exemplo, em nome de uma 

naturalização das questões técnicas atuais, como se só fosse possível manipular uma 

imagem utilizando um software de edição gráfica. Assim, ao não utilizar um 

determinado artifício digital, a campanha quer dizer que não há, naquelas peças, uma 

referência à técnica em sua forma mais clara e imediata (a ação do retoque), já que o 

Photoshop não está presente ali. Contudo, é por meio da não-presença do programa 

que a tecnologia se mostra ainda mais presente no anúncio, pois é somente assim, 

graças à não-presença de uma técnica em formato de software, que conseguimos 

enxergar o valor daquele anúncio ser delineado.  



	

	
	

42 

 
Figura 7. Peça principal da campanha HD Not Retouched24 

 

	 Para além de um objeto, para além de um software de edição, o conceito de 

técnica “designa o conjunto de elementos, dos gestos ligados à fabricação e à 

utilização de sistemas, melhorando, ampliando as performances dos corpos nas suas 

relações com o meio ambiente” (TUCHERMAN, p. 6). É nesse sentido, portanto, que 

compreende-se que a técnica não é simplesmente uma representação do mundo 

humano e de seu cotidiano, e sim implica uma espécie de concatenação entre 

habilidades, operando em rede e constituindo tudo aquilo entre as representações, a 

construção de desejos, saberes e poderes.  

A partir das discussões aqui iniciadas a respeito da necessidade de 

desnaturalização das imagens e da tecnologia como se estivessem a serviço de um 

modo de fazer publicitário, olhar para os enunciados da campanha HD Not Retouched 

nos sugere uma sensação de estranhamento que pode ser intuída como fruto de uma 

invisibilidade, de um esconderijo, no sentido de que esse esforço publicitário também 

constrói outros caminhos (mais discretos, menos aparentes) que não são apenas o da 

representação imediata, e sim caminhos sutis que na própria campanha não são 
																																																								
24 Disponível em: <http://bitterblondin.se/2011/03/22/varldens-forsta-oretuscherade-sminkreklam-
make-up-forever-hd-not-retouched/>. Acesso em 22/07/2015 às 15:38h. 
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apontados como relevantes para a boa discussão a respeito das implicações do 

anúncio, mas que são, sim, de importante observação. É necessário enxergar e 

compreender também estes enunciados que, não explícitos, são arranjos que também 

compõem uma transversalidade de afetação entre os elementos heterogêneos da 

campanha. Em um nível mais imediatista de observação, portanto, o que se consegue 

enxergar é simplesmente uma “nova forma” de fazer imagens na publicidade, e que 

por mais referente a antigas práticas que seja, não deixa de se intitular, retoricamente, 

como inédita ao nível contemporâneo (“Você está olhando para o primeiro anúncio de 

maquiagem sem retoque”), clamando a inauguração de um saber-fazer que foi pouco 

ou nunca antes visto. 

A estratégia de usar os excessos em prol da construção de um enunciado, 

contudo, não deixa o observador sair de uma já conhecida linha interpretativa e 

imediata: como uma característica tradicional dos sistemas sociais, encontra-se a 

capacidade de integrar o excesso, “tornando substancialmente normal uma aparência 

excessiva” (CALABRESE apud FELINTO, 2005), ou seja, ainda que a campanha 

critique o uso de uma técnica – manipulação digital –, ela não escapa do uso de outras 

técnicas – inclusive da própria imagem fotográfica como verdade - para motivar seu 

discurso, fundamentando a observação de que, de uma forma ou de outra, ainda há 

presença massiva da técnica na vida social.  

Assim, uma excessiva demonstração de lógicas tecnológicas no interior dos 

modos e construção do desejo publicitário, por exemplo, supõe uma naturalização 

que, ao entrar em contato com uma campanha tal qual a veiculada pela marca Make 

Up For Ever, faz a reflexão do consumidor esgotar-se em seu sentido mais imediato 

de compreensão: o de uma campanha inovadora que vai a contrapelo de tudo o que, 

nas últimas décadas, era possível encontrar em esforços publicitários e 

comunicacionais no mercado cosmético, pois não faz uso de nenhuma técnica 

manipulatória da imagem. Em um discurso indireto, portanto, ela não dá ênfase ao 

uso da técnica, quando na verdade é possível enxergar sua presença ali empregada de 

outras formas que apenas não são explicitadas. É o caso, por exemplo, da 

disponibilidade das imagens e do vídeo em qualidade HD: tal artifício é empregado 

como um meio de comprovar o não-retoque, embora não deixe de ser um arranjo 

técnico. 
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Figura 8. Close-up retirado de uma das peças principais da campanha, de forma a demonstrar 

que é possível analisar com bastante detalhes os rostos das modelos. 
 

A respeito dessa compreensão mais imediata e superficial, é interessante 

refletir sobre as razões que a desencadeiam. Como exemplificado no início deste 

trabalho, as configurações do que se entende por tempo e duração tornaram-se mais 

fluidas, muito embora mais marcadas. Nessa temporalidade, o estável e o durável são 

colocados em tensão. Muniz Sodré (2007) considera que os momentos agora diluem-

se no frenesi de uma presença permanente em rede. Próxima a esse movimento, a 

informação “tende a ser pontuada por sua própria operatividade técnica (a velocidade 

de transmissão) e pelas características de imediatez, espaço ilimitado e baixo custo da 

rede cibernética” (p. 19), o que nos leva a inferir que a dinâmica em rede pode 

ocasionar uma sensação de ubiquidade, na qual o indivíduo sente que está (e há a 

necessidade de estar) em todos os lugares, resultando em um empobrecimento das 

experiências perceptocognitivas e suas potencialidades.  

Os acontecimentos estão sempre à frente da possibilidade de que 
sejam interpretados pelos indivíduos, assim como o derrame social 
das tecnologias da comunicação está à frente da sua interpretação 
pelas formas individuais e coletivas de consciência. O futuro recai 
tecnologicamente sobre o presente, e este, por meio do tratamento 
digital das imagens, parece equivaler ao passado. (SODRÉ, 2007, p. 
19) 

 
 Ainda repousando um pouco mais o olhar sobre os modos de produção e sobre 

os enunciados que são encontrados nas imagens da campanha, o embate entre um 

enunciado que especifica a não utilização de uma tecnologia (manipulação digital da 
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fotografia com auxílio de programas de edição, tal como o Photoshop) ao mesmo 

tempo que utiliza a tecnologia HD (abreviação de high definition, o que sugere uma 

qualidade tamanha cujo zoom permite uma aproximação bastante ampla da imagem), 

a fim de fortalecer o argumento da não-manipulação, nos permite estabelecer um 

paradoxo que ilustra a fala de Muniz Sodré (2007): “A sociedade midiatizada é um 

novo tipo de “sociedade do discurso”” (p. 20)25, ao mesmo tempo que vivemos em 

uma sociedade posta em rede técnica (p. 19)26. Observemos, contudo, que o paradoxo 

suscitado não é explicitado nas imagens da campanha, e menos ainda pretendido por 

ela. Entendemos que não é papel dos produtores estabelecer conexões outras que não 

sejam aquelas que sirvam para encorajar o consumo de seus produtos. É nesse 

momento que percebemos que o argumento da campanha só se torna possível quando 

apoiado nos pressupostos da lógica do consumo. 

 Em “O Sistema dos Objetos”, Jean Baudrillard trata do consumo não como 

atividade passiva, mas sim como algo ativo, ocorrendo dentro de uma “prática 

idealista total” por meio da manipulação de signos.  

Todo um rápido psicodrama se desenrola na leitura da imagem. 
Ela, em princípio, permite ao leitor assumir sua passividade e 
transformar-se em consumidor. De fato, a profusão de imagens 
é sempre usada para, ao mesmo tempo, elidir a conversão para 
o real, para alimentar sutilmente a culpabilidade por uma 
frustração contínua, para bloquear a consciência mediante uma 
satisfação de sonho. No fundo, a imagem e sua leitura não são 
de modo algum o caminho mais curto para um objeto, mas sim 
para uma outra imagem. Assim se sucedem os signos 
publicitários como nas auroras de imagens nos estados 
hipnagógicos [sic]. (BAUDRILLARD, 2012, p. 186) 

 

Desta forma, o sistema dos objetos tal qual Baudrillard apresenta é composto 

de subsistemas, como uma construção em camadas e níveis que, em essência, trata o 

objeto como uma construção social, um híbrido que dá sentido e organiza as 

experiências por meio de seu acesso.  

																																																								
25 Usando a expressão de Foucault, para quem as sociedades de discurso eram constituídas em função 
de um controle da fala, que faziam circular internamente discursos por elas mesmas produzidas e 
conservadas (Foucault, 2010, p. 41-42), e que institucionalizam procedimentos de exclusão através de 
sistemas “de interdição, rejeição e vontade de verdade” (Sodré, 2007, p. 20).  
26 O caráter de rede, aliás, justifica-se quando Latour (2012) coloca que os fenômenos sociais devem 
ser percebidos de acordo com e a partir dos conjuntos de relações que os configuram. Desta forma, usar 
a imagem para pensar a relação homem-técnica suscita não só questões culturais e históricas, como 
previamente tratamos, mas também econômicas, sociais, políticas, etc.	
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Retornando à análise, a competência do pensar e refletir sobre seus enunciados 

não é nem a prioridade e nem o objetivo da marca, configurando apenas uma camada 

superior de interpretação, organizando a experiência da imagem como satisfatória em 

seu nível representativo mais básico. Contudo, reiteramos aqui a existência de dois 

níveis de reflexão, o mais imediato e o mais ponderado, sendo este segundo a porta 

para investigarmos os mais variados elementos e, na junção de suas variáveis e 

particularidades, procurar entender as relações que permeiam o campo social do qual 

fazemos parte. O paradoxo identificado é o elemento que nos chama atenção e causa 

estranheza ao imprimirmos um olhar mais atento às narrativas, na medida em que não 

está presente internamente nos argumentos da própria campanha, mas sim no seu 

discurso. É o próprio anúncio, portanto, que reforça – ainda que sem esse objetivo – a 

visão cultural/social dos dias hodiernos de que o valor das coisas está, em grande 

parte, em confluência com a tecnologia, nos permitindo enxergar isso por meio das 

imagens que compõem a campanha. Enxergamos que esta, ao criar uma coerência 

interna calculada como discurso persuasivo, encontra-se em permanente tensão por 

participar do processo de “fabricação” da realidade por meio do discurso da imagem 

que nega (por exemplo através de seu texto, de seu formato em alta definição que 

propõe uma garantia de verdade, de suas estratégias de circulação que envolvem 

audiovisuais editados, QR Codes, redes sociais, etc.), quiçá desqualifica, um modo de 

fazer técnico, na mesma medida em que, para tal, utiliza-se dos mesmos fazeres, ou 

seja, oferece uma dupla leitura no que concerne seus enunciados.  

 No que diz respeito às estratégias de circulação, a campanha também aliou o 

digital ao impresso. Ao veicular suas peças gráficas principais em revistas tais como 

Elle e Allure, voltadas primordialmente para o público feminino e que tratam de 

questões tais como moda e beleza, ela não só aproximou as imagens fotográficas ao 

seu suporte antigo (o papel) a despeito de toda a mobilização e circulação virtual de 

suas imagens, como também promoveu uma estratégia de interação entre público e 

suporte. Tal estratégia, nota-se, coloca em consonância modos de fazer convencionais 

(uma peça gráfica impressa) com uma premissa para o que, na época, era inovador (a 

tecnologia do QR Code). Sua presença nessas revistas consistia na imagem 

apresentada na Figura 9 impressa em uma página inteira, indicando ao leitor que 

fizesse a leitura do QR Code presente no canto inferior esquerdo para descobrir mais. 

Esse artifício presente na imagem desdobra-se em mais um dos diversos usos da 
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campanha que conferem aos usos da tecnologia uma necessidade mesmo sem dizer 

claramente; neste caso, fica implícito pela peça que só seria possível obter mais 

informações a respeito da campanha se o QR Code fosse ativado pelo leitor. 

 
Figura 9. Fotografia a revista Allure, em junho de 2011, mostrando o anúncio da campanha HD Not 

Retouched também presente em meios impressos.27 
 

Inferimos aqui, desta forma, mais uma demonstração do quanto trabalhar com 

um discurso que empregue elementos técnicos funciona como um artifício valorador 

na comunicação, num movimento que leva os enunciados da campanha para mais 

longe de qualquer possível contestação, já que estão providos de recursos terceiros 

que contribuem para atestá-los como verdadeiros, e não somente como mais uma peça 

gráfica semelhante às outras encontradas no mercado. Utiliza-se uma métrica 

inovadora, mas ainda inserida em um ambiente antigo como forma de chamar atenção 

e oferecer novas condições de possibilidade ao que já é conhecido. Ao abrir uma 

revista trazida por correio ou encontrada em uma banca de jornais, abre-se também 

um leque de possibilidades de interação com uma imagem não só “analógica”, mas 

que se liga ao virtual também. 

A crença incutida nas raízes das sociedades modernas desde o Iluminismo e a 

Revolução Industrial, de que a ordem e o progresso andam de mãos dadas com a 

evolução tecnológica, atribuindo à mesma valores de verdade, beleza, importância, 

necessidade, entre outros – é que em dado momento leva a considerar os programas 

																																																								
27 Disponível em < https://rebekahbowen.wordpress.com/tag/qr-codes/ >. Acesso em 22/07/2015 às 
16:33h. 
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de edição gráfica como facilitadores e primordiais em centros de produção. Assim, 

ainda que sem explicitar em lugar algum seu discurso, quando a campanha equipara e 

aproxima a eficácia e a verdade de um produto cosmético – que não é midiaticamente 

tecnológico – a uma tecnologia de manipulação digital, ela sem dúvida coloca os dois 

elementos sob uma mesma base comum.  

Parte também da narrativa construída pela marca para o lançamento de sua 

linha HD – High Definition Foundation, o hotsite28 aparece aqui como rico conjunto 

de relações a serem observadas. Criado com foco na campanha e não somente na 

marca, distingue-se por uma identidade visual carregada de artifícios técnicos e de 

possíveis interações (seguindo a mesma linha dos anúncios impressos, bem como as 

estratégias de brand awareness) junto ao público. Componente de uma concatenação 

de várias estratégias que conversavam entre si, o hotsite aparecia em várias outras 

peças e momentos da ação, tornando-se mais um aspecto comum na rede estabelecida 

pelas imagens da campanha.  

Presente nas descrições dos vídeos disponibilizados no Youtube, nas peças 

gráficas impressas e digitais, nos textos das redes sociais e no site da marca, observa-

se que este artifício digital adquiriu bastante relevância na propagação da campanha, 

contribuindo para uma vasta produção e proliferação de enunciados calcados nos usos 

da técnica. Não seria produtivo, talvez, dedicar apenas uma parte do site da marca 

para o lançamento, por correr riscos de confundir-se com outros produtos ou 

campanhas em voga naquele momento. Recorre-se, assim, ao estudo e implemento de 

outras possibilidades – que invariavelmente imprimem uma cultura de acesso e 

utilização da tecnologia no dia-a-dia. Dotado de um menu com várias subdivisões, 

como por exemplo “Interviews”, “Get The Look”, “HD Range” e “Behind the 

Scenes”, notamos uma rede de relações empregada para girar em torno dos produtos 

lançados, para isso mobilizando, em larga escala, uma crença na imagem não retocada 

com auxílio de softwares.  
																																																								
28 Como uma extensão da marca, os sites das empresas surgem como uma forma de armazenar 
informações gerais a respeito destas, bem como suas imagens, contatos e tudo o mais que for pertinente 
para o mantimento e crescimento da empresa. O hotsite, por sua vez, é normalmente utilizado como 
suplemento para um site, com um foco mais específico e exclusivo em uma marca, serviço, produto ou 
ideia. A diferença mais acentuada entre os dois está na finalidade de uso. Com um objetivo mais 
promocional, normalmente os conteúdos do hotsite são mais compactos e objetivos, de maior apelo 
visual conforme seu foco e duração online limitada. Criado pela Make Up For Ever a fim de lançar a 
linha de produtos HD – High Definition Foundation, o hotsite www.hd-not-retouched.com exemplifica 
tais características.  
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Antes mesmo de começar a explorar o hotsite, aliás, pode-se identificar uma 

ligação entre mídias promovida pela campanha e a premissa de proporcionar ao 

consumidor não apenas um novo produto, mas uma experiência que o permitirá, 

interativamente, descobrir as possibilidades contidas no uso daquela linha.  

 

 
Figura 10. Print screen da tela inicial do hotsite criado para o lançamento da campanha. 

 

Observando a Figura 10, lê-se, em tradução livre, “Assista ao vídeo para 

entrar na experiência e tentar ganhar prêmios incríveis. Conecte-se abaixo”, na tela 

inicial do hotsite onde o usuário pode conectar-se por meio de sua conta em uma rede 

social (Facebook), ou manualmente, onde seria necessário fazer um breve cadastro. 

Após assistir ao vídeo, promovia-se um jogo (Figura 11) no qual o usuário deveria 

descobrir quais elementos foram retocados, para então concorrer aos prêmios. É desta 

forma que, por meio dos usos da tecnologia, a campanha se faz presente em variados 

âmbitos do dia-a-dia dos seus consumidores. 
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Figura 11. Print screen do jogo interativo presente no hotsite da campanha. 

 

Substituindo um catálogo em formato de revista ou livro, era possível 

encontrar na área “HD Range” todos os produtos que faziam parte da linha a ser 

lançada, oferecendo em um mesmo local a experiência de explorar suas opções e 

escolher os itens preferidos para consumo. Ao entrar em “Get The Look”, por 

exemplo, era possível ver as fotos que estampavam as peças gráficas principais, com 

as quatro modelos e um texto indicando que, para descobrir o passo-a-passo da 

maquiagem de cada uma delas, bastava escolher uma foto e clicar. Em um segundo 

momento, ao escolher a modelo de preferência, o usuário era levado a uma outra 

janela com foto e descrição dos produtos e procedimentos usados naquela modelo. 

Ademais, como forma de complementariedade ao que se podia apreender da leitura, a 

foto da modelo era identificada com um botão de “zoom” ao lado, como pode ser 

observado na Figura 12 a seguir.  
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Figura 12. Print screen da área específica do hotsite que ilustra a opção de aproximação das 

fotos de forma a conferir um caráter de verdade à imagem. 
 

O rosto da modelo, daquela forma, poderia ser detalhadamente analisado por 

quem passasse o mouse em sua fotografia, o que aponta para o fato de que, mesmo 

quando foca apenas nos elementos tecnológicos como palavra de ordem e de valor, a 

campanha acaba atribuindo à tecnologia uma importância, que a supõe como objeto 

de mediação e solução para variados contextos, tornando-se difícil a desarticulação da 

produção técnica atual, mas que está presente nos enunciados há alguns séculos. O 

que ocorre, de fato, é uma reorganização, na qual a experiência de não só comprar, 

mas também examinar, faz com que se possa, de acordo com Bauman (2008),  

esticar à vontade o tempo de satisfação não contaminada por 
qualquer preocupação com frustrações futuras. Uma escapada para 
fazer compras não precisa ser uma excursão muito planejada – pode 
ser fragmentada numa série de agradáveis momentos de excitação, 
profusamente borrifados sobre todas as outras atividades 
existenciais, acrescentando cores brilhantes aos recantos mais 
sombrios ou monótonos. (BAUMAN, 2008, p. 28) 

 
Há, desta maneira, uma proliferação de práticas discursivas que constroem e 

legitimam determinados valores e funções para a tecnologias nos mais diversos 

âmbitos da vida. A possibilidade de aproximação e análise minuciosa de uma imagem 

como forma de comprovação de um discurso fica à frente do fato de que aquela 

imagem é, em si, uma fotografia, supostamente um retrato fiel de uma pessoa e 

momento específicos. A presença majoritária em redes sociais e canais da internet em 

contraste com uma pequena participação impressa – e ainda assim, quando presente, 
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utilizando artifícios na imagem que levem o consumidor à internet para complementar 

o enunciado – também exemplifica o quanto o fazer contemporâneo está intimamente 

ligado às instâncias técnicas. 

 Da mesma forma, outros elementos da campanha podem ser recortados para se 

pensar a mesma lógica paradoxal: quando, no vídeo veiculado no hotsite da campanha 

e no canal do Youtube (também filmado e possível de assistir em HD), a história se 

passa em uma festa, com vários personagens em situações diferentes, o filme intercala 

takes da festa e takes nos quais surge uma tela preta com um texto, que segue a 

seguinte ordem: primeiramente, atesta que “O retoque está em todos os lugares” e, em 

seguida, mostra as modelos também apresentadas nas peças gráficas, mudando o texto 

seguinte para “Quase todos os lugares”, levando-nos a compreender que as imagens 

daquelas pessoas não precisaram de nenhum tipo de retoque ou manipulação.  

 
Figura 13. Print screen do vídeo onde é possível ler “Olhe atentamente, o retoque está em todos os 

lugares”. 
 

Contudo, ao olharmos atentamente para o vídeo, percebemos um ordenamento 

ali aplicado, não só no sentido de manipulação imagética na pós-produção, mas 

também no momento da pré-produção e da própria produção – escolha de poses, 

ângulos e iluminação. Ao mesmo tempo, enquanto intercala momentos de imagem em 

câmera lenta com momentos nos quais aparecem uma tela que se assemelha à 

configuração do modo default do software Photoshop, podemos enxergar modos de 

subjetivação impressos também neste vídeo, e que se expressam por meio de uma 

concatenação entre habilidades técnicas que operam em rede. 
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Figura 14. Print screen do vídeo onde é possível enxergar o uso de arranjos que remetem aos 

softwares de edição de imagens. 
 

	 A partir do momento em que a campanha utiliza não só uma mídia 

audiovisual, mas uma formação enunciativa pautada em arranjos tecnológicos, 

submersa em uma desconstrução das ações e vivências cotidianas, procurando 

exemplificar como estas técnicas (as imagens disponíveis em HD, o uso de QR Code 

para ser redirecionado ao site da campanha, etc.) são deveras necessárias, úteis e 

capazes de melhorar as experiências do indivíduo quando em contato com a 

campanha, é possível enxergar a criação de um efeito de real. Embora presente, a 

tecnologia implementada como meio é deixada não aparente em detrimento a uma 

afetação experimentada a partir de um discurso tecnológico de entretenimento. 

 Neste sentido, esta demanda de realismo em relação às representações 

oferecidas pelo audiovisual a fim de estabelecer uma analogia com a própria situação 

exposta se aproxima também ao que os autores Bolter e Grusin (1998) chamam de 

imediação. A lógica da imediação é aquela alcançada por meio das mídias digitais 

imersivas, como a realidade virtual, ou ainda por meio de mídias com imagens em 2D 

e 3D, que objetivam tornar a experiência o “mais real quanto possível”. Para que isto 

ocorra, é necessário que o meio de comunicação “desapareça”, ou seja, não fique em 

primeiro plano na perceptividade do sujeito, de modo a se criar uma sensação de 

presença, buscando resultados realistas e satisfatórios, nos quais o telespectador tenha 

acesso ao conteúdo sem sentir a mediação presente.  

Se dez anos atrás pensávamos em computadores exclusivamente 
como máquinas numéricas e processadores de palavras, agora os 
encaramos também como aparelhos para criação de imagens, 
retrabalho de fotografias, estabelecimento de videoconferências e 
criação de animações e efeitos especiais para filmes e televisão. 
Com esses novos usos, o desejo pela imediação nas afirmações de 
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que as imagens digitais são mais excitantes. (BOLTER, GRUSIN, 
1998, p. 23) 
 

 Desta forma, nota-se crescer a semelhança entre a crença das mídias digitais 

com a crença da fotografia utilizadas na campanha. Ambas partilham a lógica da 

representação mimética e realista em suas materialidades, assinalando uma métrica de 

“transparência” e verdade atribuída aos novos modos de produção, quando de fato 

esses aspectos encontram-se presentes desde a criação da fotografia, por exemplo. O 

que é novo segue a mesma lógica do antigo, porém resinificando seus modos de fazer 

e dar a ver. 

É isso que enxergamos quando, no exemplo anterior da Figura 12, vemos 

uma área do site, parte importante da campanha, conter informações específicas dos 

produtos usados pelas modelos, bem como a possibilidade de aproximação (zoom) 

das fotografias como forma de não só constatar o produto utilizado, mas também de 

auxílio sobre como fazer uso do mesmo. Também identificamos esse 

“desaparecimento” imediato das estratégias de produção infligidas pela campanha 

quando, em uma ação interativa em formato de jogo, o mesmo vídeo principal 

ilustrado nas Figuras 10 e 14 – dessa vez sem as intervenções textuais – aparece em 

outra área do site dando a opção do usuário encontrar os pontos manipulados, 

inferindo uma aproximação da marca com o público, no qual ele mesmo será o 

responsável por destacar o que lhe parece manipulado ou não; em todos esses 

exemplos podemos enxergar um ato de imediação imposto pela marca. Todos 

configuram uma materialidade da imagem e dedicam a ela uma importância ímpar, 

como meio de comprovação de verdade. 

 O fato de as imagens retratarem algo próximo ao cotidiano do consumidor, 

como figurinos de festas em um ambiente noturno (demonstrados pelas Figuras 5, 6 e 

7), faz com que o anúncio seja considerado como um produto, além de discursivo, 

cultural, pois estimula referências, sensações, memórias próprias da vida em 

sociedade a fim de mobilizar os arranjos do anúncio. Nesse sentido, como 

previamente citado, utilizar elementos do cotidiano contribui para uma produção de 

desejo, bem como incita a ideia de controle do usuário, conferindo a ele uma 

autoridade sobre suas escolhas – o que ver, o que não ver, onde e com o que interagir, 

por exemplo. Montada de forma a reforçar a crença na tecnologia, portanto, a 
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campanha mobiliza agenciamentos que põem em jogo os afetos e os modos de 

conexão entre as pessoas e as coisas. 

É possível enxergar após esse percurso que os vetores todos se conectam, 

girando em torno das imagens produzidas pela campanha, além de compreender nessa 

interconexão uma forma de enxergar os fenômenos tecnológicos em construção, antes 

de cairmos na estabilização estrutural dos modos de fazer comunicação como os 

conhecemos. No capítulo seguinte, começa-se a aprofundar a questão da produção de 

desejo que se pode observar nos dias atuais, que flui não só nos arranjos de incitação 

ao consumo, mas relaciona-se com a produção de visões de mundo, sujeitos e modos 

de vida. 

 

2 PRODUÇÃO DE DESEJO 
	

 

Surpresa, simpatia, risos e sentimento de pertença são algumas afetações 

positivas que ocorrem no campo da publicidade. Logo, sendo a publicidade um dos 

lugares (não o único) onde é possível enxergar uma produção de desejo constitutivo 

de subjetividades (ou seja, um desejo que possui a energia de invenção de 

determinada realidade social) em um movimento constante, busca-se no decorrer do 

texto desdobrar como essa produção acontece em meio às constantes negociações 

entre os atores nos processos de fabricação dos sistemas sociais, e o que a imagem, 

em sua materialidade, mobiliza para criar, incitar um desejo no campo social, 

investigando como ela faz isso através da campanha HD Not Retouched, e como 

podemos, por meio de seus modos de organização, enxergar essa economia do desejo 

no consumidor. 

 

2.1 A publicidade e seus agenciamentos 

 Criar meios para mostrar e compartilhar algo (um objeto, uma descoberta, uma 

história) a outrem não é uma questão contemporânea; se relaciona aos modos de ser 

do indivíduo desde tempos longínquos. Como um dos fenômenos que têm como 

premissa o ato de compartilhar e persuadir, a publicidade em dias hodiernos ganha 

certo destaque. Contudo, diante da diferenciação entre o que alguns chamam de 
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propaganda (do gerúndio latino do verbo propagare, responsável pela simples 

propagação, multiplicação de ideias, conceitos, doutrinas, etc.), entendemos que a 

publicidade sempre esteve além da difusão, imbuída do objetivo de culminar em 

ações de compra e lucro, conforme afirma Toscani:  

 
A publicidade excita seus desejos, seduz os ingênuos, cria-lhes 
necessidades, torna-os culpáveis. Ela nos atrai para os seus 
encantos, nos “acende” através de técnicas experimentadas. 
Compra-nos os nossos desejos, como se compram votos em política. 
(TOSCANI, 1996, p. 29)  

  

A publicidade hoje pulula entre produção e consumo: a produção é regida pela 

lógica da prática e do pensamento racional e o consumo, pela lógica do pensamento 

mágico e do sagrado. O pesquisador e antropólogo Everardo Rocha (2010) expõe que 

os produtos transitam de uma lógica a outra por meio da publicidade. Uma das 

expressões do fenômeno publicitário é aquela que, construída em cima de fatos 

cotidianos, relaciona o produto a certo tipo de “bem-viver”. Dessa forma, quando 

elementos do cotidiano, realidade e desejo do indivíduo são conclamados em nome de 

uma aproximação efetiva entre produto comunicacional e público, onde o primeiro 

trabalha na construção de valores simbólicos que ultrapassem as características mais 

brutas de um objeto/bem de consumo ou serviço, o consumidor é levado a um 

sentimento de pertença e importância no corpo social e comunicacional, sendo 

interpelado a acreditar na genuína preocupação com seus desejos. Ao procurar 

diferenciar seus produtos, a publicidade acaba por trabalhar para a diferenciação de 

seu próprio consumidor – ou melhor, para fazê-lo acreditar e sentir essa diferenciação 

–, remetendo-o à sua esfera individual, onde adquirir qualquer produto significa 

adquirir um bem “sobre o qual nossa primeira providência será usá-lo para 

diferenciar-nos dos outros” (BAUDRILLARD, 2012, p. 188-189), numa espécie de 

hierarquização da existência presente no cotidiano de quem é atravessado pelas 

estratégias comunicacionais publicitárias.  

 Ao tratar do sistema dos objetos, Baudrillard aborda a lógica da publicidade 

que, ao ser organizada como uma instância maternal capaz de incorporar os desejos 

de uma criança, se desenvolve a partir do princípio: “veja como a sociedade não faz 

mais do que se adaptar a você e a seus desejos. Portanto, é razoável que você se 

integre nesta sociedade” (idem, p. 183-184). Esse caráter “maternal” – já que tudo foi 
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mobilizado em nome de um “bem” maior e/ou para o gosto do indivíduo – acaba por 

desdobrar produtor e consumidor em um mesmo indivíduo, recriando uma imprecisão 

entre objeto e desejo pelo objeto, tal qual uma criança que mistura a figura da mãe 

com o presente que está lhe dá, levando o consumidor a interiorizar, “no próprio 

movimento do consumo, a instância social e suas normas” (idem, p. 185). 

	 É assim, diante de uma vasta e heterogênea gama de práticas, experiências, 

técnicas, signos, costumes e desejos presentes no território social de cada um, que 

Deleuze e Guattari enxergam o que chamam de agenciamento coletivo. Patrícia 

Burrowes (2007) chama de agenciamento coletivo do consumo a conexão promovida 

pelo marketing – do qual a publicidade é uma ferramenta – entre tantos elementos 

heterogêneos a fim de “conquistar, ampliar, diversificar, consolidar mercados” (2007, 

p. 94). Utilizar-se de elementos variáveis, porém constantes em sua forma de 

utilização (os estudos do público-alvo, por exemplo, que levam em conta idade, 

fatores econômicos, escolaridade, sexo, entre outros – são fatores que se alteram de 

acordo com o intuito da marca e dos produtores de conteúdo, mas que constituem                                                                                                                                                                                  

um modus operandi básico para começar a se pensar sobre as estratégias e 

necessidades futuras), corrobora a criação de modelos estruturantes a serem seguidos, 

“encaixotando” o que é interessante para a produção, ou seja, colocando em 

recipientes as coisas exteriores que servem a um objetivo, e excluindo tudo aquilo que 

não serve.  

 Há uma montagem, no sentido de ordenar sequências de relações, de forma 

que na construção de uma campanha, por exemplo, a mobilização de elementos como 

o planejamento, o estudo de mercado e os processos de produção não sejam vistos e 

identificados pelos consumidores na construção da imagem por meio de seu processo 

de legitimação enquanto uma representação (de um dia ideal, de um carro ideal, de 

um cabelo ideal, etc.); a publicidade é tida como uma “zona diabólica onde a lógica 

das utilidades opera a todo vapor” (ROCHA, 2010, p. 18), mas sem deixar-se mostrar 

assim. Na medida em que essas lógicas de construção não são percebidas como tais, 

são capazes de coexistir apoiadas no código da mimese, uma “representação fiel” do 

humano, com seus ideais e seus desejos e que, aos poucos, recebe maior espaço de 

questionamento.  
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O movimento neste estudo consiste, assim, em se deslocar das lógicas de 

representação que já estão naturalizadas e encontrar outros nós possíveis em meio aos 

enunciados de inovação e verdade legitimados por mecanismos de comunicação no 

fenômeno recortado, haja vista que   

 
nunca há adoção sem adaptação, sem compromisso sociotécnico. 
É se deslocando e se transformando que a inovação avança, se 
difunde e ao se difundir ela cria vínculos entre grupos cuja 
identidade é, no mesmo movimento, profundamente modificada. 
Ao circular, através de vínculos e relações que ela suscita e 
consolida, a inovação acaba criando o que se chama de uma rede 
sociotécnica, ou seja, um conjunto de atores que, tendo participado 
de uma maneira ou de outra, no mais das vezes de maneira 
modesta, à concepção, à elaboração e à adaptação da inovação, se 
veem partilhar um mesmo destino, pertencer ao mesmo mundo: 
seus interesses, suas ações, seus projetos foram progressivamente 
ajustados, coordenados. (CALLON, 2013, p. 71) 

 

 É diante de um olhar mais distanciado da campanha enquanto espaço 

representativo que podemos perceber os agenciamentos que fazem parte das escolhas 

estratégicas de seus enunciados. É analisando cuidadosamente não os discursos em si, 

mas os agenciamentos presentes nos discursos promovidos pelas ações 

comunicacionais que se encontra um paradoxo entre uso e não uso da técnica, e o que 

isso representa. A alta definição da imagem (a tecnologia HD), para dar um exemplo, 

passa a servir não só como uma garantia de exatidão ou nitidez do que está sendo 

visto, mas também como a busca de uma evidência, um tipo de relevo que, 

inevitavelmente, reflete uma naturalização da técnica nas redes de sociabilidade 

contemporâneas. Este relevo reflete, também, o que Guattari chama de produção de 

subjetividade social, “uma produção da subjetividade que se pode encontrar em todos 

os níveis da produção e do consumo. E mais ainda: uma produção da subjetividade 

inconsciente” (GUATTARI; ROLNIK, 1996, p. 16). 

2.2 Produção de subjetividades 

 Antes de seguir adiante na investigação, porém, consideramos pertinente uma 

reflexão acerca do termo “subjetividade”, pois é a partir dele que podemos começar a 

entender em que medida o desejo é produzido ou não nesta esfera do consumo. 

Quando nos lembramos de um momento agradável do passado, ou quando sonhamos 

com planos futuros ou apreciamos a beleza de alguém, costumeiramente atribuímos 
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estes momentos como “subjetivos”, parte de nossa “subjetividade”. Contudo, quando 

nos referimos às nossas lembranças, nossos sonhos, percepções, anseios, fantasias, a 

que estamos nos remetendo exatamente? Quando falamos nesta “subjetividade”, o que 

estamos trazendo à baila? Ao invés de ser parte de um projeto cartesiano que marca a 

subjetividade como coincidindo com o sujeito, como algo a ser preenchido, nós a 

entendemos enquanto algo que possui caráter rizomático, de afetação de múltiplas 

linhas e lugares, sem seguir uma hierarquização, de um lugar onde, enquanto sujeitos, 

nos constituímos e nos movimentamos a partir dos acontecimentos.  

 Distinto de uma árvore, cuja ordem de crescimento obedece à rigidez da raiz, 

necessária para seu desenvolvimento e crescimento, e que se delineia a partir de uma 

ordem hierárquica, o rizoma se espalha. Desenrolando-se sem centro ou classificação 

precisa, um rizoma é uma rede, um sistema aberto, tal como conceitos que são 

relacionados às circunstâncias ao invés de às essências.  

 
o rizoma conecta um ponto qualquer com outro ponto qualquer e 
cada um de seus traços não remete necessariamente a traços de 
mesma natureza; (...) Ele não é feito de unidades, mas de 
dimensões, ou antes de direções movediças. Ele não tem começo 
nem fim, mas sempre um meio pelo qual ele cresce e transborda. 
Ele constitui multiplicidades lineares a n dimensões (...). Contra os 
sistemas centrados (e mesmo policentrados), de comunicação 
hierárquica e ligações preestabelecidas, o rizoma é um sistema a-
centrado não hierárquico e não significante.  (DELEUZE, 
GUATTARI, 1995, p. 31-32) 
 

 Dessa forma, quando Guattari nos fala sobre a inexistência de uma 

subjetividade vazia onde seria possível colocar coisas em essência exteriores, ele nos 

apresenta a dinâmica relacional desses “elementos que intervêm na própria 

sintagmática da subjetivação inconsciente” onde se explicitam os movimentos 

constitutivos da própria subjetividade (GUATTARI; ROLNIK, 1996, p. 34). Ao 

entendemos os processos de subjetivação como descentrados, multiplamente afetados, 

processuais, nos quais a relação com o universo das tomadas elétricas, dos nossos 

desejos, dos pensamentos, das ações, dos modos de existir e figurar, as relações com o 

mundo e consigo mesmo são assuntados dentro de uma imensidão de agenciamentos. 

Portanto, é desvinculada da ideia de “fundamentação” (no sentido ao qual um 

elemento fundamenta o outro) que se apresenta uma certa horizontalidade, um sistema 

de associação e conexão, nos levando a falar da subjetividade não enquanto um 
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aspecto universal, mas enquanto subjetividades práticas, e de sujeitos que se 

constituem na experiência social, que seguem direções singulares no que concerne ao 

corpo, à família, à escola, ao trabalho e outras instâncias. Esta seja, talvez, um 

pontapé inicial para entendermos o caráter processual presente na recepção de um 

produto comunicacional, por exemplo. Falar da subjetividade como um processo, de 

acordo com Felix Guattari, é também falar sob o prisma da produção da relação de si 

consigo mesmo, dos modos de existir. Assim, questiona-se: quem (ou o quê) produz 

subjetividade?  

As condições de produção evocadas nesse esboço de redefinição 
implicam, então, conjuntamente instâncias humanas intersubjetivas 
manifestadas pela linguagem e instâncias sugestivas ou 
identificatórias concernentes à etologia, interações institucionais de 
diferentes naturezas, dispositivos maquínicos, tais como aqueles que 
recorrem ao trabalho com computador, Universos de referência 
incorporais tais como aqueles relativos à música e às artes plásticas. 
Essa parte não-humana pré-pessoal é essencial, já que é a partir dela 
que pode desenvolver sua heterogênese. (GUATTARI, 1992, p. 20) 
 

 Ao prosseguir, Guattari acrescenta que  
 

De uma maneira mais geral, dever-se-á admitir que cada indivíduo, 
cada grupo social veicula seu próprio sistema de modelização da 
subjetividade, quer dizer, uma certa cartografia feita de 
demarcações cognitivas, mas também místicas, rituais, 
sintomatológicas, a partir da qual ela se posiciona em relação aos 
seus afetos, suas angústias e tenta gerir suas inibições e suas 
pulsões. (GUATTARI, 1992, p. 21) 

 
 Portanto, ao considerar a subjetividade como um fluxo de sensações, 

afetações, modos de existir, de ser e agir, de sons, imagens, valores e formas de se 

relacionar com o consumo produzidas na trama de instâncias técnicas, sociais e 

individuais, inferimos que os atores envolvidos em sua produção são todos, desde as 

crianças e adolescentes até adultos e idosos, perpassando também grupos sociais, 

sejam eles grupos de amigos, grupos de discussão literária, grupos de redes sociais ou 

grandes corporações midiáticas, elucidando a afirmação anterior de que a produção de 

subjetividade pode ser encontrada em todos os níveis de produção e consumo. 

 É olhando para a campanha desta forma que podemos obter pistas sobre até 

que ponto o indivíduo consumidor está completamente a mercê de estratégias 

comunicacionais, como o valor dado a uma imagem, por exemplo, e até que ponto a 

marca necessita também adaptar-se a este indivíduo. Suscetível a uma somatória de 
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condições e interações, podemos inferir que o sujeito, contrário à ideia de um 

receptáculo estéril, possui uma gama de referências e condições que irão guia-lo na 

trajetória enquanto consumidor.  

Retomando o exemplo anterior, estratégias como a utilização de uma 

fotografia high definition enquanto legitimadora de uma abordagem publicitária pode 

somar-se a uma “bagagem” prévia carregada pelo consumidor que o faça, 

propositalmente ou não, olhar para as estratégias apresentadas e não interessar-se, ou 

não conseguir interagir com as mesmas por fatores diversos, não completando assim 

um ciclo previamente aguardado pela Make Up For Ever. Da mesma forma, o 

conjunto de estratégias mobilizadas pode resultar no envolvimento com o produto e 

com a própria campanha, seja por meio da participação nos jogos e no concurso 

oferecidos, seja por meio de um like no vídeo presente no Youtube ou, até mesmo, da 

compra do produto. 

 Afinal de contas, se quem produz está no mundo, se são as empresas, os 

governos, os pais, amigos, os próprios indivíduos, isso acontece dentro de uma lógica 

onde discursos, marcas, vendas de objetos e bens de consumo têm um papel de 

organizar, de engrenar tais modos de existir em nossas vivências, de encaixa-los em 

nossas vidas e de fazer-nos encaixar neles também. Essa lógica afetiva do ter para 

alcançar encaixes mentais, afetivos, culturais, econômicos e políticos, de ter para 

poder se sentir ou ser, é a lógica da produção de desejo, e aqui, ao encaramos a 

publicidade (mas também o jornalismo, as relações públicas, o cinema) como um dos 

lugares de estudo ricos de possibilidades dessas lógicas, encontramos uma via de 

acesso para observar também determinadas questões subjetivas da sociedade que a 

produz. 

Ainda neste sentido, quando Guattari concebe a subjetividade enquanto 

produção, traz agregado a isso o que ele chama de “sociedades capitalísticas”, cuja 

tendência seria instaurar os processos de individualização, ou seja, indivíduos 

“reduzidos à condição de suporte de valor” (idem, p. 38), que veriam, assombrados, 

seus modos de vida serem desmanchados, organizando-se em padrões esquematizados 

e universalizados, instituindo uma individualização que esvaziaria suas existências e 

sensibilidades próprias. O lucro capitalista não se abrevia no campo da mais-valia 

econômica, mas está também na tomada de poder da subjetividade. Ousando ainda 
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sugerir uma cartografia geral das formações do inconsciente, o autor propõe uma 

economia da produção subjetiva de acordo com alguns aspectos, sendo um deles um 

componente que ele, juntamente com Deleuze, chama de “inconsciente capitalístico”, 

o qual corresponde “à subjetividade produzida pela mídia e pelos equipamentos 

coletivos de um modo geral” (idem, p. 210), ou seja, que corresponde à uma produção 

de subjetividade pelas máquinas capitalísticas. 

Contudo, não se deve assumir que aquilo que é gerado (e gerido) pelos 

sistemas de produção de subjetividade capitalística se trata apenas de uma transmissão 

de significações por meio de enunciados significantes. Para além disto, “Trata-se de 

sistemas de conexão direta entre as grandes máquinas produtivas, as grandes 

máquinas de controle social e as instâncias psíquicas que definem a maneira de 

perceber o mundo” (idem, p. 27). Há, portanto, uma trama de conexões que imbricam 

as relações de produção econômica às relações de produção subjetiva, e essa trama 

também assume uma outra face das relações de produção, que não mais subordinam o 

trabalho ao capital como a forma fabril a qual conhecíamos.  

Um exemplo claro disto: quando analisamos algumas peças comunicacionais 

veiculadas pela Make Up For Ever antes da campanha HD Not Retouched, podemos 

perceber que o caráter lúdico era constante, com as fotografias muitas vezes 

assumindo um tom distante da realidade plausível para seus consumidores. Contudo, 

atenta às mudanças acerca dos conceitos de “beleza” e “realidade” que ocorria por 

parte dos consumidores, a marca resolveu mudar seu modus operandi. Agora focada 

em mostrar ao público que a capacidade de produzir uma pele livre de imperfeições 

não era regalia somente das técnicas de manipulação de imagem mas também daquele 

produto anunciado, a Make Up For Ever iniciou um movimento de aproximação que 

consistia, entre outros, na criação de relações produtivas com o próprio consumidor, 

colocando em suas mãos a chance de, por si mesmo, comprovar (por meio do zoom, 

por exemplo), discutir (por meio das plataformas com as quais trabalhou, como as 

redes sociais, por exemplo), participar (por meio do concurso promovido) e 

experienciar de várias formas aquele produto comunicacional  (por meio da opção do 

QR Code, juntamente com os jogos, as redes sociais e o próprio concurso).  

Aqui, vemos que a economia não se reduz à quantidade de lucro ou bens que 

são acumulados; como aponta os pesquisadores Giuseppe Cocco e Gilvan Vilarim, a 
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acumulação de valor está cada vez mais situada ao lado do “imaterial” (COCCO; 

VILARIM, 2009, p. 174), ou seja, rege agora outros aspectos da vida para constituir 

outras formas de capital. Sendo aquele que “produz um bem imaterial, como serviço, 

produto cultural, conhecimento ou comunicação” (HARDT; NEGRI, 2006, p. 311), o 

trabalho imaterial cria relações, tece a vida social e, em determinada instância, 

responsabiliza-se pela produção de modos de vida. 

 
A produção material – por exemplo, a produção de automóveis, 
aparelhos de televisão, roupas e alimentos – cria os meios da vida 
social. As formas modernas de vida social não seriam possíveis sem 
esses bens. A produção imaterial, em contrapartida, inclusive a 
produção de ideias, imagens, conhecimentos, comunicação, 
cooperação e relações afetivas, tende a criar não os meios da vida 
social, mas a própria vida social. A produção imaterial é biopolítica. 
(HARDT; NEGRI apud COCCO; VILARIM, 2005, p. 194) 
 

Diferente da crítica que Marx faz ao modo de produção capitalista ao 

examinar a economia burguesa, no qual o domínio produtivo é um domínio em que o 

fator humano se ausenta, sendo o processo de trabalho inteiramente (em ordem, 

caráter, ritmo) ditado pelo conjunto motriz da maquinaria e não pelo trabalhador (vide 

a clássica cena de Charles Chaplin na linha de montagem se ajustando ao ritmo das 

máquinas no filme “Tempos Modernos”), esta nova configuração de “trabalho” 

produtivo contém em si um valor não só econômico, mas imbuído de aspectos 

intelectuais, afetivos e criativos, responsáveis pela produção de subjetividades e de 

um conjunto de relações sociais e econômicas, sendo estas últimas não mais um caso 

de superestrutura, mas parte do que Guattari chama de “vontade de potência 

produtiva” (GUATTARI; ROLNIK, 1996, p. 26), que através da produção de 

subjetividade anima e reescreve a produção de revoluções científicas, biológicas, da 

ciência dos robôs, da informática, o que deixa de considerar utópico o fato de que 

“uma revolução, uma mudança social a nível macropolítico, macrossocial, diz 

respeito também à questão da produção de subjetividade” (idem). 

Frente a isto, têm-se a parte mais arraigada e fundamentadora desta produção 

de subjetividade: a cultura. Ligado à crença de que os indivíduos são “determinados 

no conteúdo e na forma de seus pensamentos e ações” (VAZ, 2010, p. 198), o 

conceito de cultura contorna o pensamento acerca dos limites e da autonomia do 

indivíduo sobre o que – de que forma, baseado em que e porque – produz e recebe. 
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Para Guattari (1996), a noção de cultura assume um papel inibidor no que tange as 

formas de construir novas sensibilidades, de construir uma certa “criatividade” na 

produção de uma subjetividade singular – subjetividade esta que recusaria todos os 

modos de encodificação preestabelecidos pela produção de subjetividade 

inconsciente. Muito embora acredite que hoje eles continuam a funcionar (e ao 

mesmo tempo), o autor atribui três sentidos diferentes para a palavra “cultura” no 

decorrer da história. Sendo eles a cultura-valor (determinante de quem tem cultura e 

quem não tem), a cultura-alma coletiva (no qual todos possuem cultura) e a cultura-

mercadoria (não há julgamento de valor ou lugar de cultura, ela significa tudo o que 

esteja apto a produzir e difundir mercadorias culturais – livros, filmes, casas de 

cultura...).  

Ante este último sentido “tolerante” da cultura acerca dos territórios subjetivos 

das sociedades, não deixa de existir também, em certa medida, um cálculo, uma 

premeditação que remete à cultura-valor, lugar onde uma teoria geral dá voz aos 

modos de se produzir e receber, mas escondida sob um véu de igualdade e 

imparcialidade, a exemplo de quando são difundidos os mesmos elementos para 

todos, todavia recebidos de formas singulares, de acordo com as diferentes 

territorialidades subjetivas.  

Desta forma, a produção social de subjetividade atrelada aos usos conferidos 

às tecnologias digitais, permitem também considerar que é sempre possível haver 

constantes reinvenções e ressignificações em nossas formas de comunicar, por 

exemplo.  O que trazemos aqui é a forma com a qual ainda se produz desejos num 

contexto específico, por meio das narrativas imagéticas e textuais mobilizadas em 

uma campanha publicitária, mesmo diante das diferenças entre os vários atores 

envolvidos, reordenando, por meio de algumas estratégias, as experiências envolvidas 

em um produto comunicacional. 

2.3 Estratégias desejantes 

Ao oferecer a possibilidade de, ainda que em uma revista impressa, conectar-

se digitalmente com um mundo de experiência “high definition” por meio do QR 

Code, a Make Up For Ever sabe que nem todos que verão o anúncio naquela revista 

possuem os instrumentos necessários para adentrar tal experiência, mas há, no ato de 
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oferecer, um impacto valorador, que de uma maneira ou outra conecta o indivíduo ao 

imaginário da inovação e da tecnologia, resinificando os enunciados e fazendo desta 

tecnologia um uso social por meio de forças humana e não humana que interagem. 

Assim como há a possibilidade de um(a) leitor(a) olhar e ainda assim não enxergar ou 

interpretar o que o código geométrico preto e branco impresso no canto daquela 

página quer dizer, talvez por distração ou simplesmente por não fazer parte de seu 

repertório simbólico, há também a possibilidade de ele(a) reconhecer e, com acesso 

ou não aos meios que o(a) fariam efetivar a prática de “descobrir mais informações” 

ali sugerida, pode-se afirmar que estaria incluso(a) no universo semântico do qual este 

artifício faz parte, ou seja, teria de alguma forma presente em seu território esta 

experiência abalizada por aquela tecnologia. 

Ambientes e estratégias comunicacionais que priorizam a imaterialidade do 

consumo da mercadoria em detrimento da materialidade da produção de seus produtos 

– ou, minimamente, que dão um destaque primeiro às experiências que poderão ser 

vivenciadas graças ao produto ou serviço – são outro bom exemplo desta nova 

configuração de capital e valor. Com um tom de convite e proximidade, observáveis 

na inscrição “Make Up For Ever invites [grifo nosso] you to”, no início do vídeo da 

campanha (sequência demonstrada na Figura 15 abaixo), na frase de abertura do 

hotsite, onde se lê “Watch the video to enter the experience [grifo nosso] and try to 

win amazing prizes.”, como demonstrado na Figura 10, e no próprio mote “You’re 

looking at the first unretouched make up ad”, são privilegiados, por meio da 

linguagem imagética e textual, aquilo o que se pode (e se deve) experienciar 

visualmente antes do produto, articulando o produto a uma situação social, o que faz 

com que a informação passe a ser o que de mais importante circula no ambiente 

produtivo, bem como entre produtor/produto e consumidor.  

 

 
Figura 15. Print screens sequenciais do vídeo de lançamento da campanha HD Not Retouched. 
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Como bem apontou Everardo Rocha (2010), podemos até pensar que o que 

menos se consome, no caso de um anúncio publicitário, é o produto. 

Se compararmos o fenômeno do consumo de anúncios e o de 
produtos, iremos perceber que o volume de consumo implicado no 
primeiro é infinitamente superior ao do segundo. (...). Em cada 
anúncio vendem-se estilos de vida, sensações, emoções, visões de 
mundo, relações humanas, sistemas de classificação, hierarquia em 
quantidades significativamente maiores que geladeiras, roupas ou 
cigarros. Um produto vende-se para quem pode comprar, um 
anúncio distribui-se [grifo nosso] indistintamente. (ROCHA, 2010, 
p. 32) 
 

Dessa forma, dentro da lógica da produção comunicativa e informacional, 

abdicando da necessidade do ambiente da “forma-fábrica”, com limites concretos e 

estabelecidos entre trabalho intelectual de concepção e trabalho manual de execução 

de tarefas, as organizações de produção e trabalho tornam-se mais híbridas, menos 

rígidas sob um ambiente estático e fabril, o qual se engendra um capitalismo que 

ainda preza pelo lucro, sim, mas se movimenta também dentro de um tipo mais 

afetivo e cognitivo de economia. A trajetória que o produto faz é aquela cujo destino 

o coloca em contato também com o trabalhador, e transforma aquele produto em um 

bem de consumo, que nasce em meio a relações humanas, simbólicas e sociais. Sua 

trajetória se inicia na “compreensão” do modo de sua produção e se completa na 

“sensibilização” do seu consumo (ROCHA, 2010, p. 85).  

Como forma de se incluir nesta tendência menos estática de produção, as 

estratégias multiplicam-se. No caso da campanha HD Not Retouched, a possibilidade 

de interação entre marca e consumidor inscreve-se na criação de um valor social e no 

processo de um trabalho imaterial tangível. Em adição aos exemplos citados até este 

momento, outra ação promovida também vale ser observada e discutida. Face ao 

sucesso promovido pela ideia da não manipulação fotográfica em seus anúncios, a 

marca resolveu promover a criação de um concurso no qual o “você mesmo” se 

estende à participação do público na própria campanha, como forma de escolher o 

novo rosto que daria continuidade às criações da marca nos lançamentos seguintes. O 

“como participar” era simples: assim como a campanha em vigência promovia, era 

necessário à futura modelo, escondida no corpo de uma mulher ainda desconhecida, 

submeter na área específica do site uma foto de seu rosto maquiado e outra sem 
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nenhum tipo de retoque e, a partir daí, juntamente com a votação do público, o novo 

rosto para a campanha Unretouched 201229 seria escolhido.  

 

 
Figuras 16 e 17. Peças produzidas com as fotografias das vencedoras do concurso “HD Casting Call”, 

promovido em setembro de 201130. 
 

Contudo, nota-se: a tentativa de imprimir uma interação e cooperação por 

meio de um concurso de beleza pode ser conflitante uma vez que, ainda que imprima 

uma nova forma de valorização do consumidor e de seus afetos, não deixa de estar 

inserida em uma linha de montagem produtiva que visa um lucro por meio do valor 

simbólico da ação. Para além disso, ainda que a elaboração deste concurso não 

recobre o sentido de trabalho imaterial em sua pluralidade, ela nos move a pensar esta 

enquanto uma estratégia que é colocada em prática inspirada por uma necessidade 

identificada na massa consumidora, ou seja, movida por uma consciência anunciada, 

por parte do público-alvo, de que os modos de produção anteriores estavam 

ultrapassados e insatisfatórios. De uma forma ou outra, a produção de desejo e 

subjetividade neste caso coloca em movimento a cooperação produtiva no campo das 

discussões e da crítica. Colocado de forma simples, observa-se por meio deste 

																																																								
29 O vídeo de divulgação do concurso pode ser visualizado em < 
https://www.youtube.com/watch?v=rtXv-4YMiQg >. Acesso em 13/09/2015 às 18:39h.  
30 Peças disponíveis respectivamente em < http://jamienelsonphoto.blogspot.com.br/2012/05/make-up-
for-ever-100-unretouched-ad.html > e < http://jamienelsonphoto.blogspot.com.br/2012/04/100-
unretouched-campaign-for-make-up.html >. Acesso em 13/09/2015 às 22:41h. 
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exemplo que a relação do trabalho não se resume mais à subordinação ao capital, mas 

coloca-se simultaneamente e movediçamente entre a exploração do trabalho e a 

potência da ação espontânea e livre. O consumidor hoje busca a emancipação que o 

colocaria distante do papel de mero receptáculo; nesse sentido, muito embora sem 

oferecer a emancipação total, as empresas o bombardeiam com atividades e 

estratégias que possuem como característica a cooperação, a informação e/ou a 

comunicação, transformando em certa medida a subjetividade do mesmo em um 

instrumento produtivo. Conforme Lazzarato e Negri (2011):  

 
Em resumo, podemos distinguir três tipos de trabalho imaterial que 
impulsionam o setor de serviços, no topo da economia 
informacional. O primeiro está envolvido numa produção industrial 
que foi informacionalizada e incorporou tecnologia de comunicação 
de um modo que transforma o próprio processo de produção. A 
atividade fabril é vista como serviço e o trabalho material da 
produção de bens duráveis mistura-se com o trabalho imaterial e se 
inclina na direção dele. O segundo é o trabalho imaterial de tarefas 
analíticas e simbólicas, que se divide na manipulação inteligente e 
criativa de um lado e nos trabalhos simbólicos de rotina de outro. 
Finalmente, a terceira espécie de trabalho imaterial envolve a 
produção e a manipulação de afetos e requer contato humano 
(virtual ou real), bem como trabalho do tipo físico. Esses são os três 
tipos de trabalho que impulsionam a pós-modernização da 
economia global. (LAZZARATO e NEGRI apud CAMARGO, 
2011, p. 41) 

 

Assim, observa-se que o conjunto das relações sociais que ao mesmo tempo se 

delineiam e se embaçam no que tange este novo e crescente domínio do trabalho 

imaterial e seus elementos criativos, afetivos e intelectuais, portanto, transforma o 

consumidor em uma espécie de receptor do produto, ao mesmo tempo que ele mesmo 

transforma-se em criador, visto que é por meio dele próprio que o produto também se 

efetiva. Antes, contudo, de se pregar certa hegemonia da imaterialidade, como se ela 

tivesse se tornado predominante sob o ponto de vista quantitativo no mundo 

produtivo, considera-se está uma tendência (COCCO; VILARIM, 2009, p. 175), que 

aponta cada vez mais no rumo de uma produção de relações sociais flexíveis, onde 

muitos prezam por uma vida constituída em rede, na qual a subjetividade não se 

mostra mais externa, mas imbricada e mergulhada na horizontalidade do sistema 

produtivo. Entretanto, são a partir de estratégias como as trabalhadas até o momento 

que se observa a dificuldade de se chegar mais perto dos processos de singularização, 

ou seja, das lógicas que viriam para se opor às máquinas de produção de subjetividade 
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abalizadas pelo lucro mercadológico, coincidindo com a vontade de gerir uma 

produção social fora de categorias previamente estabelecidas. Para Guattari, 

Cultura de massa e singularização não podem aparecer numa 
mesma frase; elas são, na realidade, incompatíveis. A imprensa, 
enquanto produtora de cultura de massa, alimenta-se de fluxos de 
singularidade para produzir, dia a dia, individualidades serializadas. 
Democraticamente, ela “amassa” os processos de vida social, em 
sua riqueza e diferenciação e, com isso, produz, a cada fornada, 
indivíduos iguais e processos empobrecidos. (GUATTARI; 
ROLNIK, 1996, p. 39) 

 
 O que se nota, assim, é que a competência visual, o olhar do espectador é 

instigado e estabelecido social e culturalmente, talvez colocando-o mais distante de 

uma posição neutra ou autônoma. A imagem (e neste estudo a imagem aliada à 

relação com a técnica), quando compreendida enquanto artefato cultural, atravessada 

de experiências sociais e históricas, nos fala sobre como é possível naturalizar 

aspectos presentes em nosso cotidiano e utiliza-los a favor de uma lógica 

mercadológica. Quando se tornam naturais ações que envolvam um uso da técnica ao 

longo dos anos, como a inserção da informática no ensino fundamental, a 

possibilidade de obter um diploma assistindo aulas a longa distância e acessar 

informações do passado e do outro lado do globo com apenas um clique, vemos a 

interpenetração do humano com a técnica, onde a existência de um anda em 

conformidade com a existência do outro, num caldeirão de elementos ímpares e 

interconectados. Como aponta Pierre Lévy (2013, p. 176), “A informática e os 

softwares nos propõem tecnologias intelectuais que modificam e aumentam nossas 

capacidades de percepção, de memória, de raciocínio, de imaginação e de inteligência 

coletiva”. 

Isto nos permite inferir que a campanha HD Not Retouched, enquanto 

estratégia inédita dentro dos modos de produção anteriores da própria Make Up For 

Ever, cria seus enunciados abalizados por esta mescla, que pede, naquele momento, 

por uma visualidade livre de manipulação digital.  

  
Tudo se passa como se o capitalismo por um lado despersonalizasse 
e, simultaneamente, propusesse modelos forjados a partir da 
igualdade abstrata para preencher o buraco, a inexistência de 
pessoas, para que o sujeito, semiotizado pelos modelos, possa dizer: 
“o meu eu”. É nesse processo que trabalham os meios de 
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comunicação. Os meios constituem uma espécie de muro de 
linguagem que propõe initerruptamente, modelos de imagens nas 
quais o receptor possa se conformar – imagens de unidade, imagens 
de racionalidade, imagens de legitimidade, imagens de justiça, 
imagens de beleza, imagens de cientificidade. Os meios de 
comunicação falam pelos e para os indivíduos. (GUATTARI; 
ROLNIK, 1996, p. 58) 
 

 A criação destes modelos de imagens se dá de forma orgânica. Se antes 

utilizar a função fática proveniente de frases de efeito e imagens cheias de cores (a 

exemplo da peça que ilustra “Esta  noite ouse ser diferente”, como previamente 

mostrado na Figura 1), fantásticas e, como visto no início deste trabalho, carregadas 

de alterações digitais, era porque a marca percebia resultados a partir desta 

organização, que com elementos mobilizados de forma particular culminavam no 

desejo não só de comprar, mas de ser e vincular-se àquele tipo de encaixe perceptivo, 

afetivo e cultural.  É ao criar estes determinados encaixes, que permitam o 

consumidor sentir ou ser, que se cria uma lógica afetiva e subjetiva no sentido que 

entende Guattari, lógica esta que ele aponta como produção de desejo no campo 

social, chamada de micropolítica. Não há, entretanto, apenas um único modo de 

referência para se analisar a problemática micropolítica. Ao eleger um, corremos o 

risco de dicotomizar entre bom e ruim o campo da comunicação e, neste sentido, a 

publicidade sempre sairia como a vilã da qual não se pode imprimir qualquer tipo de 

resistência. O que se deve compreender é que existe uma multiplicidade de modos de 

apreensão de uma problemática, com vários processos de subjetivação que seguem 

agenciamentos variantes em momentos variantes.  

Ao olhar as campanhas anteriores da Make Up For Ever e coloca-las lado a 

lado com a campanha em questão neste trabalho, temos três opções: a) tomar as 

primeiras enquanto alienadoras e a última enquanto libertadora de padrões, b) 

enxergar a última enquanto mergulhada também em uma padronização mais sutil 

porém não menos vilã, ou  c) retirar o olhar cartesiano de todas e compreender as 

particularidades que giram em torno de cada ação, sem contudo eleger uma única e 

superior forma de escapar da produção de desejo por compreender que, 

inevitavelmente, até as relações menos ambiciosas encontrarão em determinado 

momento uma experiência de poder. É o que fica claro quando se desmontam os 

enunciados da campanha HD Not Retouched: em uma espécie de retificação de suas 

prévias estratégias, marcada pelos excessos e pela saturação da manipulação digital 
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das imagens no campo da publicidade, a marca incita um poderio e uma valoração de 

si mesma, como uma espécie de “retratação” que não acaba por aí, mas flui em 

direção à admiração e desejo por parte dos consumidores. Não se trata de discutir o 

que é falso ou nobre, e nem o que é real ou não nos enunciados da campanha, mas 

investigar certa maneira de inventar um (novo) mundo possível inspirado por uma 

centralidade da técnica em relação ao homem.  

Vivemos hoje numa dessas épocas de crise das antigas ordens de 
representação e dos saberes, e, mais profundamente, de uma grande 
complexidade em relação às formas de produção da subjetividade. 
Nenhuma reflexão séria sobre o devir da cultura contemporânea 
pode deixar de constatar que existe uma enorme multitude de 
sistemas maquínicos, em particular a mídia eletrônica e a 
informática, que incidem sobre todas as formas de produção de 
enunciados, imagens, pensamentos e afetos. (PARENTE, 1993, p. 
14) 

 

Parte dessa multitude de sistemas de produção envolve a possibilidade do que 

André Lemos chama de “liberação de polo de emissão”, relacionado às possibilidades 

que o crescimento da informática acarreta nos meios de produção. Com maior 

acessibilidade aos computadores e às formas sociais envolvidas (como weblogs, 

chats, comunidades virtuais, enfim, as movimentações sociais encontradas em rede), 

há uma bidirecionalidade – e, por que não, multidirecionalidade, frente à tantos atores 

que não se resumem a dispositivos e usuários, mas também inclui saberes, desejos, 

incitamentos, etc. – da comunicação, descaracterizando o excesso de informação e 

representações controlados pelos intermediários convencionais. Essa possibilidade 

crescente de desenvolvimento criativo de certa forma desvinculada às práticas 

tradicionais permite não só que modos de fazer se renovem, afinal “A inovação não 

destrói a tradição, ela se nutre dela e se enriquece com ela” (CALLON, 2013, p. 64), 

mas que permaneçam inseridos em lógicas habituais com novos discursos, novos 

encaixes e valores, como o exemplo da fotografia, que muito embora siga 

reconstruindo seus modos de produção, emissão e relações – a exemplo do observado 

não só em campanhas anteriores da Make Up For Ever como em uma série de outras 

ações publicitárias e comunicacionais –, frequentemente retorna para seu sentido mais 

primitivo: o de duplicação e cópia do real. 

Para além disso, falar sobre sistemas maquínicos de produção envolve falar 

também que o maquínico não se basta no espaço limitado das técnicas e da mecânica. 
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As máquinas podem ser formações culturais, corpos sociais, corporações industriais, 

bem como também podem ser estruturas complexas de desejo que conduzem, 

agenciam indivíduos, regras, convenções e ferramentas que conjuntamente 

constituem-se em uma máquina. A partir do entendimento da subjetividade como 

produção, depreendemos que estamos em um mundo povoado e contornado por 

máquinas: máquinas midiática, familiar, militar, estatal, literária, linguística, 

publicitária.... Como aponta Guattari (1996), a máquina de produção de subjetividade 

se instaura “desde a entrada da criança no mundo das línguas dominantes, com todos 

os modelos tanto imaginários quanto técnicos nos quais ela deve se inserir.” 

(GUATTARI; ROLNIK, 1996, p. 40),	 e é uma organização de forças heterogêneas 

que produzem efeitos, que constituem agências, repudiando uma esfera ontológica 

que, ao invés de caracterizar-se pelo o que é, está ligada ao que se faz, às práticas e ao 

que produz.  	

Aqui, desta forma, encarar os modos de enunciação da campanha HD Not 

Retouched enquanto agenciamento descentraliza essa enunciação do duo emissor-

receptor, ou seja, de quem – ou o que – configura as máquinas de produção de 

subjetividade e, ao invés, fortifica a ligação de tais agenciamentos de enunciação às 

relações de poder.  
As máquinas ganham uma importância cada vez maior nos 
processos de produção. As relações de inteligência, de controle e de 
organização social estão cada vez mais adjacentes aos processos 
maquínicos; é através dessa produção de subjetividade capitalística 
que as classes e castas que detêm o poder nas sociedades industriais 
tendem a assegurar um controle cada vez mais despótico sobre os 
sistemas de produção e de vida social. (GUATTARI; ROLNIK, 
1996, p. 39) 

 

No que tange a discussão da produção de subjetividade impulsionada pelo 

desejo na publicidade, esta, para Jean Baudrillard (2012), não só trata do consumo, 

mas é ela mesma (a publicidade) o objeto do consumo, “é discurso sobre o objeto e 

ela própria objeto” (BAUDRILLARD, 2012, p. 174). Para além de produzir territórios 

existenciais por meio de elementos heterogêneos que têm o consumo como finalidade, 

ela faz parte ela mesma destes territórios, funcionando como um aporte para construir 

modos de ser e ver o mundo ao redor, para relacionar-se intimamente com o 

indivíduo, signifique isso ou não o consumo do produto final.  
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Um exemplo bastante conhecido são os slogans, frases breves porém 

sugestivas e diretas geralmente associadas ao conceito que a marca pretende passar ou 

ao conceito de uma campanha, a fim de fixar a imagem, os valores e/ou atributos do 

produto ou serviço. A forma com a qual um slogan pode contribuir para a construção 

de uma territorialidade do indivíduo não se exime no ato final de consumo. Ao ecoar 

a frase “Compre Baton”, por exemplo, não necessariamente iremos comprar para 

consumir o chocolate, mas existirá uma ponte entre o consumidor e aquele produto 

comunicacional, será instilado em seu território subjetivo um modo de agir (como 

passar por uma vitrine com o bombom e imediatamente lembrar do mote ou comprar 

para presentear alguém, por exemplo) incentivado pela produção de desejo. 

Compreendida tão produto quanto os bens/objetos que expõe, a publicidade então 

possui a capacidade de desterritorializar – ou seja, instilar uma mudança no modo de 

significar e interagir com o mundo – os indivíduos por força do desejo, que agencia 

essas novas formas de lidar com as mensagens que nos cercam. 

No campo dessas mudanças, Zygmunt Bauman, em seu livro “Vida para 

Consumo”, discute a mudança de uma sociedade de produtores, ou seja, mais sólida, 

pautada no trabalho e no resultado desse trabalho direcionado para a acumulação e 

aproveitamento da riqueza, para uma sociedade de consumidores, mais líquida, que 

transforma o indivíduo – que é produtor e consumidor – ele mesmo em produto, parte 

de um espaço social tracejado nas escolhas, em uma condição de permanente troca. 

Todos habitam o chamado espaço social que é o “mercado”. Compor um panorama 

dessa sociedade de consumidores requer o reconhecimento de que se está a lidar com 

raízes políticas e culturais complexas, e que, portanto, conferem ao ato de consumir 

reflexões, importância e estados de existência específicos.  

Assim, o autor trabalha com a ideia de que aquilo que é promovido e vendido 

são os indivíduos em si. Estes são, concomitantemente, produtores das mercadorias e 

as próprias mercadorias que promovem. 

Na sociedade de consumidores, ninguém pode se tornar sujeito sem 
primeiro virar mercadoria, e ninguém pode manter segura sua 
subjetividade sem reanimar, ressuscitar e recarregar de maneira 
perpétua as capacidades esperadas e exigidas de uma mercadoria 
vendável.  A “subjetividade” do “sujeito”, e a maior parte daquilo 
que essa subjetividade possibilita ao sujeito atingir, concentra-se 
num esforço sem fim para ela própria se tornar, e permanecer, uma 
mercadoria vendável. A característica mais proeminente da 
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sociedade de consumidores – ainda que cuidadosamente disfarçada 
e encoberta – é a transformação dos consumidores em mercadorias;  
(BAUMAN, 2008, p. 20) 

 

O indivíduo é ele mesmo uma vitrine. No caso dos produtos cosméticos e que 

envolvem o corpo humano em alguma medida isso se torna ainda mais imperativo, 

haja vista que se trata de uma modificação corporal a fim de adequar-se a moldes de 

beleza; contudo, o que antes se pautava no onírico, onde a beleza física equiparava-se 

ao fantástico, um ideal tão primoroso ao ponto de ser livre de imperfeições, na 

campanha HD Not Retouched sai de um plano voltado para uma magistralidade quase 

divina e cria uma nova perspectiva, mais “terrena”, mais possível e sóbria, sem 

contudo ser despretensiosa. Ainda que a fantasia, de forma excessiva, tenha se 

tornado deveras redundante em meio a tantos produtos comunicacionais preocupados 

em anunciar uma perfeição física, e ainda que a preocupação em aproximar-se de um 

plano mais cotidiano e similar ao experimentado pelos consumidores em suas mais 

diversas instâncias da vida seja crescente, a publicidade não deixa de ser uma legenda 

que transmite a possibilidade de satisfação de um sonho e de um ideal, fazendo do 

consumidor seu melhor produto e anúncio. 

É visível, a partir do momento em que a campanha sai da esfera de uso de 

fotografias e representações quase cartunescas de aplicabilidade de seus produtos, que 

ela ainda permanece com um ambiente lúdico extremamente manipulado pelo uso da 

técnica – ainda que artístico, como percebido na Figura 18 abaixo, print screen do 

vídeo de divulgação –, contudo utilizando isto como forma de diferenciação e 

instrumento a favor da demonstração do quanto seus produtos não precisam recorrer a 

este mesmo arranjo de elementos, com esta mesma lógica, para imprimir a beleza e a 

eficiência a quem os usar. Em um espaço audiovisual onde texto e imagens em 

movimento se complementam, observam-se personagens de máscaras, roupas 

extravagantes e  objetos festivos e fantasiosos dispostos de forma particular, criando 

um ambiente de festa no qual se destacam as modelos principais da campanha, 

vestidas e maquiadas de forma elegante, porém mais brandas, destacando-se e 

enaltecendo uma beleza e proeminência mais próximos e possíveis do cotidiano, mais 

verossímeis, por exemplo, mas ainda abalizadas pelo discurso que envolve a produção 

técnica daquelas peças. Elas se transformam em um mostruário realçado em meio à 

toda a pletora de elementos ali apresentados, tornando-os secundários face à toda 
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configuração técnica exposta por meio da página default de um software de edição de 

imagens. 

 

 
Figura 18. Print screen do vídeo de lançamento da campanha HD Not Retouched. 

 

Essa estratégia também reflete certa intenção da própria marca de incutir a 

consequente mudança de visão e afetos do consumidor. Concomitante a isso, quando 

o mote da campanha nos diz que estamos olhando para o primeiro anúncio de 

maquiagem sem retoques utilizando a imagem de uma personagem fazendo um 

autorretrato (Figura 7), não utiliza neste momento uma linguagem que chame 

diretamente para o consumo, mas trabalha por outro lado um “desejo” interno que é o 

de sentir-se parte, tanto por se espelhar naquela situação quanto pela possibilidade de 

não estar diante de um anúncio falso, digitalmente manipulado, produzido por uma 

marca de produtos de beleza. Com uma imagem pautada na premissa da sinceridade, a 

narrativa aqui presente coloca em um mesmo patamar a ação intencional de estimular 

o consumo por meio da subjetividade e a ação intencional de disfarçar tal estímulo.  

É dessa forma que inferimos que a publicidade, aqui, trabalha com a ideia de 

não manipular seu alvo-consumidor como se precisasse ser atingido, mas sim agencia 

e coloca em jogo elementos que o façam ser conquistado e envolvido por seus afetos, 

suas próprias fantasias – que não necessariamente assumem formato de pele 

plastificada ou roupas alegóricas, mas talvez de uma relação com um modo de fazer 

técnico –, culminando em uma trama de intensidades que, mesmo limitadas e mesmo 

criadas para determinado fim, levam em conta o universo simbólico do indivíduo. É 



	

	
	

76 

ao reconhecer o consumidor e seus afetos como legítimos que é possível envolvê-lo, 

transportando-o para mais perto da mensagem como se ela fosse parte dele mesmo.  

Bauman (2008) propõe que essa rotina perene de reconstrução de um “eu 

visível” não se dá mais por conta da busca de um ideal ou perfeição, mas sim em 

nome de alcançar padrões que mudam com facilidade e rapidez, constituindo sempre 

e cada vez mais uma imagem cujo charme se renova e se dá por elementos em 

constante transformação e mudança. O indivíduo consome sistemas de representação, 

de sensibilidade, sistemas que não têm nada a ver com categorias universais 

(GUATTARI; ROLNIK, 1996, p. 32). A exemplo de um indivíduo que caminhe pelas 

ruas com um celular em mãos que o permita ouvir música e conversar com alguém a 

quilômetros de distância: ele está estabelecendo uma relação com a música e com 

outro indivíduo que não é natural, de acordo com Guattari (1996), pois um dispositivo 

desta ordem, seja ele tratado como um meio ou como um conteúdo de comunicação, 

não está apenas transmitindo uma música ou organizando um encontro que seja 

natural, mas sim inventando uma outra relação com determinado dispositivo, fazendo 

com que a relação dele não seja exterior, mas venha de dentro, de certa forma 

inventando um outro tipo de percepção para aquelas ações. 

Ao juntar estes dois aspectos – o agenciamento de elementos que culminem no 

envolvimento do consumidor pelos seus próprios afetos e o caráter inventivo da 

indústria direcionado ao “consumidor de subjetividade” (GUATTARI; ROLNIK, 

1996, p. 32) – é que as negociações entre os atores nos processos de fabricação de 

determinados sistemas sociais se dá. Portanto, como um campo que há muito deixou 

de ser uníssono, e enquanto um sistema de ideias permanentemente posto para 

circular no interior da ordem social (ROCHA, 2010, p. 35), a publicidade alega prezar 

cada dia mais pela interatividade entre marcas e consumidores, sendo esta a forma de 

alavancar seu status, alcance e, por que não, lucros.  

No processo de observar o comportamento da Make Up For Ever, face aos 

seus consumidores, podemos perceber que a utilização de táticas de interação com seu 

público-alvo permeava as chamadas redes sociais, tais como Facebook, Youtube, 

Instagram, Twitter e Pinterest, redes que promovem não só uma obtenção mais ágil 

de informações acerca de novidades no mundo cosmético e dos próprios produtos da 

marca, mas também abrem um leque de interações com este público, por meio de 
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comentários, likes, compartilhamentos, além de, é claro, serem canais alternativos de 

comunicação com a marca, complementando a clássica opção de “Contato” presente 

nos sites das empresas. Desta forma, consideramos aqui que as redes sociais são 

também um importante ator a ser observado na miríade de ingredientes que 

constituem a campanha HD Not Retouched. 

2.4 Caminhando sobre os lugares de desejo 

Neste sentido, apontadas como a matéria-prima das relações e dos laços 

sociais, são as interações e as conexões o principal foco de estudo das redes sociais  

(RECUERO, 2010, p. 30). Parsons e Shill (1975) apud Recuero (2010) dizem que a 

interação, como tipo ideal, implicaria sempre em uma reciprocidade de satisfação 

entre os envolvidos, o que constitui o mundo ideal pleiteado pela publicidade que se 

preocupa com os desejos e as necessidades do consumidor; entretanto, esta interação 

não necessariamente seria dialógica, ao invés disso apenas invocando o supracitado 

sentimento de pertencimento, de unidade, entre os participantes. De todas as formas, 

tal interação configura um modelo de relações, comportamentos e expressão 

ideológica e subjetiva desta sociedade, colocando lado a lado publicidade e as redes 

sociais, formando um caminho de criação e compreensão das novas territorialidades e 

sociabilidades do sujeito contemporâneo.  

 Encontramo-nos no momento de compreender uma relação isonômica, porém 

mais ampla, que contém a possibilidade de desterritorializar sujeitos por meio de 

agenciamentos que culminam (ou não) em mudanças na subjetividade, 

problematizando a relação com a técnica num âmbito um pouco mais abrangente. 

Antes de adentrar na discussão das redes sociais como lugar que, aliado à publicidade, 

constitui-se como máquina de produção de desejo, é prudente observar mais de perto 

os contornos da relação sujeito-técnica partindo do espaço onde estas redes sociais se 

encontram.  

Até o momento, vimos que a imaterialidade31 que nos constitui enquanto 

sujeitos tecnologicamente ativos e dependentes está relacionada também à mudança 

																																																								
31  Como anteriormente abordado ao longo destas páginas, a tecnologia vai além da indústria 
informática e do “hardware”, compreendendo também o conhecimento, o ensino, as experiências e as 
formas de organização que pululam entre a relação do indivíduo com seu meio ambiente, e é a este 
aspecto que nos referimos quando falamos em “imaterialidade”.   
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nos processos de produção, que em uma nova interface de relação com o consumo, 

movimenta a economia sob um prisma diferente. Essa maior fluidez nos modos de 

produção e consumo, ligadas à uma vida cada vez mais existente e experienciável em 

rede, abalizada pela interação constante entre produtor, receptor e os mais diferentes 

atores, acaba por colocar a subjetividade do sujeito para trabalhar, produzir e gerir 

seus espaços, ou minimamente exercer influência sobre eles, num movimento circular 

e multiplamente afetado. Além de uma produção de serviços e bens, trata-se também 

de uma produção de relações sociais na qual a participação mútua torna-se vital.  

O que é possível enxergar é que, neste campo das informações trocadas e 

experiências oferecidas, há uma pletora inegável de perspectivas produtivas 

condicionadas para a centralidade técnica em nossas vidas. Quando o convite a 

determinadas experiências acontece, este não acontece sem um agenciamento e 

cálculo prévio e mergulhado em sistemas de construção em rede específicos, 

deixando ao imediato alcance dos sentidos aquilo que de mais interessante é ao 

produtor, em consonância com o que de mais caro existe – e é encorajado, por meio 

da produção de desejo, a existir – ao indivíduo. Em um espaço que é (quase sempre 

harmonicamente e) continuamente arranjado e rearranjado, a relação cotidiana com a 

técnica acaba por se mostrar o personagem que mais surge nos palcos da comunicação 

e da informação, fornecendo meios de abalizar todo e qualquer objeto, bem de 

consumo ou serviço ofertado. 

Em certa medida, passamos a tratar a vida como em rede, ou seja, uma vida 

cada vez mais conectada, dotada de nós possíveis, uma trama mediada e coexistente 

com um fazer técnico, o que acaba reordenando as atividades correlatas ao consumo 

(produção, armazenamento, distribuição e remoção de objetos/bens de consumo) que, 

Bauman aponta,  

 
têm oferecido um suprimento constante de “matéria-prima” a partir 
da qual a variedade de formas de vida e padrões de relações inter-
humanas pôde ser moldada, e de fato o foi, com a ajuda da 
inventividade cultural conduzida pela imaginação (BAUMAN, 
2008, p. 38)  
 

E, acrescentamos ainda, conduzida também pelas máquinas de produção de 

desejo no campo social. Na fase da sociedade de produtores, que se considera como 

modernidade, a sociedade foi orientada para a segurança, para a ordenação daquilo 

que seria confiável, regular e duradouro, na qual apostava-se no desejo como uma 
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matéria prima para a construção de estratégias de vida e padrões de comportamento 

indispensáveis e figurativos de uma era em que “tamanho é poder” (BAUMAN, 2008, 

p. 42), e na qual, observamos, a ideia iluminista de progresso ganhou mais força sob o 

preceito da evolução tecnológica, da padronização dos modos de vida e do 

comportamento individual pautados na facilidade e na satisfação atribuídas à relação 

com um saber-fazer técnico. A maquinaria fez a Revolução Industrial transformar o 

modo de produção estabelecendo, de forma enérgica, a separação entre trabalhador e 

o resultado de seu trabalho. 

O que podemos aferir a partir daqui é que este preceito de evolução técnica, 

ainda que figurativo e dotado de uma existência segura e pautada em determinada 

estabilidade à longo prazo – haja vista a recorrente promessa de melhorias 

implementadas a cada novo lançamento de produtos e serviços, denotando maior 

durabilidade, bem como facilidade de acesso e usabilidade destes –, também 

encontra-se na outra ponta do espectro societal e produtivo, aquele que se opõe ao 

longo prazo, permitindo e pregando um desfrute mais imediato de prazeres, típico do 

que Bauman (2008) chama de sociedade dos consumidores. Há aqui uma 

conectividade mais ágil, flexível, mutável e também passageira, uma variável 

demasiada de possibilidades, de certa forma imune ao tempo no que concerne à sua 

existência, porém repleta de facilidades e encantos imediatos, prontos para serem 

circunscritos nos modos de vida dos sujeitos e assim saboreados. Um produto 

anunciado na internet, por exemplo, contém em si toda uma gama de novidades que 

promovem certa estabilidade e confiabilidade a quem o adquirir (uma nova função, 

uma durabilidade maior, uma opção mais fácil para resolver nossos problemas), mas o 

que se articula junto a ele, a forma como ele é anunciado naquele ambiente em rede, 

por exemplo, ganha novas facetas a cada novo dia, a cada nova semana, seja por meio 

de novos tipos de anúncios, novos lugares dados às narrativas, novas estratégias 

comunicacionais, sempre em constante mutação. 

Temos aqui, portanto, outra faceta dessa relação de centralidade entre a 

técnica e o sujeito contemporâneo, e que ao mesmo tempo entra em consonância com 

e nos ajuda a entender a produção imagética – e seus desdobramentos – abordada até 

este momento: em um ambiente conectado à internet que se apresenta como 

importante ator e meio, a produção cultural e informacional da mercadoria torna-se 



	

	
	

80 

tão relevante quanto o próprio produto. Ganha mais força o questionamento de o 

progresso estar ligado à uma separação petrificada que coloca em uma ponta a 

eficiência pela objetividade e em outra ponta a subjetividade pelos afetos, 

questionando-se também se não seria mais viável assumir que todas as instâncias, ou 

seja, que a sociedade, o capital, o mercado, o trabalho, a arte, as guerras sejam, hoje, 

definidas em termos de rede (PARENTE, 2013, p. 92). É importante iluminar que não 

se trata de atribuir ao espaço de conexões da internet um caráter técnico por conta de 

dispositivos, gadgets aos quais ela está ligada; a razão de entendê-la enquanto parte 

dessa centralidade nas relações entre técnica e indivíduo contemporâneo está na forma 

com a qual ela é articulada e na forma com a qual os atores deste processo se 

articulam dentro dela, ou seja, ela faz parte desta centralidade pelo papel inegável que 

possui enquanto um meio de elaboração, produção, observação e consumo. 

Uma forma clara que enxergar isto talvez seja começar de um lugar mais 

genérico, ao analisar a relação entre um computador, suas formas de manuseio e 

conexão e o indivíduo. Não existe mais, por exemplo, um computador único dotado 

de capacidade extraordinária para desenvolver softwares, e nem existe um sujeito 

único capaz de manusear este computador como meio de produzi-los; existe uma 

miríade de fatores que os coloca em consonância, entre si e entre outros atores, 

fazendo com que as atividades imateriais (a colaboração, a partilha de conhecimento, 

a troca simbólica, a experiência, etc.) estabeleçam uma sinergia entre si que, numa 

relação com as tecnologias de comunicação e informação, os permitem produzir e ser 

produzidos, pois um aparato que não fosse imbuído “de desejo e alimentado de 

subjetividade seria como um corpo sem vida” (PARENTE, 2013, p. 93).  

Diluídas em instrumentos portáteis de conexão, por exemplo, as funções de 

um computador são universalizadas em dispositivos facilmente acessíveis, alguns 

com capacidades mais limitadas, outros com capacidade de produção, conexão e 

interação bem vastas, que sustentados pelos sistemas de produção de desejo dirigida 

ao indivíduo, constitui os sistemas de produção de subjetividade. Cada vez mais a 

barreira temporal e geográfica é colocada à prova por funções em outra época apenas 

imaginadas, sendo hoje elaboradas não só por computadores, mas também por suas 

versões menores, mais condensadas e móveis. O filme “De Volta para o Futuro 2”, 

lançado em 1989, para citar um exemplo mais palpável, ambicionava algumas 
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conquistas para o ano de 2015 que poderiam ser consideradas um ponto de 

interrogação no que concerne a relação do sujeito com a tecnologia em seu cotidiano 

(seria possível? Seria sonho demais? Demoraria mais tempo?), mas que, 26 anos 

depois, mostraram-se realidade. Desde aparelhos com a função de comando por voz, 

passando por videoconferências com pessoas do outro lado do mundo, até a 

possibilidade de abrir a porta de casa sem precisar toca-la. O que se observa, dentro 

destas mesmas ambições e possibilidades, é um movimento constante de inovações e 

mudanças, que não só dizem respeito aos componentes eletrônicos desenvolvidos, 

mas também e principalmente “na forma como as partes do sistema são montadas e 

articuladas” (idem, p. 95), ou seja, na forma como se dão as relações entre os avanços 

técnicos promovidos e os usos a eles oferecidos; o que antes permitia apenas 

videoconferências feitas por um computador com conexão de internet discada, hoje 

possibilita ser feita em movimento caminhando por uma rua, por meio de um celular 

com conexão 4G. O abrir de portas não mais se resume a uma conexão por meio de 

fiação elétrica que liga um botão à fechadura, mas possui a real possibilidade de ser 

feito por meio de um smartphone.  

Com um simples toque na tela touchscreen, este último é o exemplo do 

aplicativo Magikey32 , desenvolvido por pesquisadores egressos da Universidade 

Estadual de Campinas (Unicamp), que dispensa a necessidade de estar de alguma 

forma fisicamente conectada com a fechadura, bastando apenas que um aplicativo 

seja instalado no celular, e a comunicação será estabelecida por near field 

communication (NFC), uma tecnologia que permite a troca de informações sem fio e 

de forma segura entre dispositivos compatíveis que estejam próximos um do outro. 

Essa forma de configuração ilustra a chamada internet das coisas, que de acordo com 

o European Research Cluster on the Internet of Things (IERC)33, é uma infraestrutura 

de rede global dinâmica, baseada em protocolos de comunicação interoperáveis onde 

“coisas” físicas e virtuais possuem identidades, atributos físicos e personalidades 

virtuais, que utilizam interfaces inteligentes integradas às redes de informação. Dessa 

forma, as “coisas” e objetos tornam-se capazes de interagir e comunicar entre si e com 

o ambiente por meio de uma conexão, baseada em uma existente e evolutiva troca de 

																																																								
32 Informações disponíveis em < http://www.magikey.com.br/novo-blog/ >. Acesso em 28/01/2016 às 
13:54h. 
33  Disponível em < http://www.internet-of-things-research.eu/index.html >. Acesso em 28/01/2016 às 
20:13h. 
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informações e tecnologia, reunindo assim questões técnicas e sociais. Comunicações 

sem fio de curto alcance, sensores de rede e localizações em tempo real estão se 

tornando cada dia mais comuns e acessíveis, o que acaba por colocar esta rede, a 

“internet das coisas”, também no campo do uso comercial. 

É interessante observar, assim, de que forma a internet das coisas adentra nas 

questões não só econômicas, mas subjetivas e desejantes do indivíduo. Quando Raul 

Mariano Cardoso, co-fundador da Advance Soluções e Informática Ltda., responsável 

pelo desenvolvimento do Magikey afirma que “O objetivo é fazer com que a 

experiência de acesso seja o mais simples e natural possível”34, identificamos o quão 

mergulhada e naturalizada na lógica do avanço técnico a sociedade está. Os conceitos 

de “experiência” e “naturalização” associadas às redes de tecnologias de comunicação 

e informação são trabalhadas como instâncias de valor, parte de uma produção 

maquínica da subjetividade mesmo sem explicitamente e nominalmente serem ligadas 

à mesma, na qual são estimuladas a complementariedade das experiências não-

virtuais por meio de processos de virtualização, que refletiriam experiências novas, 

oníricas, surpreendentes, facilitadoras... uma miríade de possibilidades e adjetivos 

para se referir às experiências, todas invariavelmente projetadas como melhores e/ou 

complementares àquelas não-virtuais. A relação com o objeto “porta” não se limita ao 

girar de uma chave física, tecnologia conhecida desde a civilização egípcia antiga, 

mas agora pode também estar na ativação de uma chave virtual; a venda de um 

produto de beleza não se resume à sua exposição em uma loja física para que este 

possa ser avaliado, mas permeia também o uma teia digital e mundial na qual os 

consumidores são convidados a viver diversas experiências como forma de 

comprovar a eficácia e eficiência do mesmo, e ter acesso à quais deles escolher e 

consumir.  

Quando Guattari atesta que, nas sociedades capitalísticas, haveria um 

esvaziamento das experiências como tendência a bloquear os processos de 

singularização (1996, p. 38), é precisamente o que se enxerga nos discursos 

observados nestes e em tantos outros casos. Utilizando-se da premissa de uma espécie 

de “preenchimento” das experiências, a indústria se alimenta de “fluxos de 

singularidade” (idem, p. 39) para produzir discursos e, consequentemente, 
																																																								
34 Entrevista disponível em < http://www.magikey.com.br/novo-blog/ >. Acesso em 28/01/2016 às 
14:32h. 
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individualidades serializadas. As nossas experiências, a construção de nossas 

subjetividades e nossos processos de naturalização – o que deve ser naturalizado, 

quando, para que fim – são massivamente colocadas em modulações circunscritas 

pelo saber-fazer técnico.  

Retomemos o mergulho neste espaço-rede que se chama internet, haja vista 

que, coincidentemente ou não, em todos os exemplos previamente citados a questão 

da experiência percorre este ambiente. Chamamos de espaço-rede não por um 

descuido ou redundância. A internet é um espaço porque, desde que surgiu, mesclou-

se e colocou em pauta as noções anteriores de espaço (surge o espaço eletrônico, o 

ciberespaço, colocado em questão desde os primórdios da cibercultura), as relações 

virtuais (a criação e as relações nas comunidades virtuais, as chamadas redes sociais), 

a educação amparada por ambientes digitais (educação à distância), mercado (e-

commerce, bem como a comunicação desenvolvida em meios digitais), a cultura 

digital, entre outros. Ela acaba por se configurar como o lugar que redimensiona os 

outros espaços já conhecidos, o que não necessariamente a polariza dos “espaços 

reais”, do “mundo real”, já que, ao invés de apaga-los ou dar-lhes menos importância, 

age em conformidade com os mesmos.  

Antes de seguir os adeptos ao desaparecimento das relações face a face, dos 

livros, revistas e materiais impressos e até mesmo dos limites geográficos como os 

conhecemos, há de se considerar junto a estas redes, estas múltiplas tramas de 

possibilidades, uma nova territorialidade possível ao sujeito, sendo os “lugares” uma 

pluralidade complexa de dimensões físicas, econômicas, políticas e, agora, também 

virtuais. As redes que se jogam no rio para capturar peixes, bem como as redes de 

comunicações, todas configuram um espaço que invariavelmente é formado pelo 

entrelaçamento e concatenamento de partes e peças. Para Pierre Musso (2013, p. 32), 

o conceito de rede recobre três diferentes níveis de significações que se intercambiam: 

o primeiro, que diz respeito ao seu ser, mostra a rede como uma estrutura composta de 

elementos que agem em interação; o segundo, que trata sua dinâmica, a designa como 

uma estrutura de interconexão instável e transitória, flexível; por fim, quando 

colocada em relação com um sistema complexo, ela se torna uma estrutura escondida, 

camuflada, cuja execução supõe-se explicar o funcionamento do sistema que está 

visível.  
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Entendido como um fluxo, sempre aberto, de delegações e mediações diversas 

entre humanos e não-humanos, sujeito a agenciamentos e cruzamentos de 

territorialidades, este espaço-rede torna-se cada vez mais repositório do nosso 

cotidiano, sonhos e desejos, onde a produção e o trabalho ganham e imprimem novas 

condições de possibilidade para adentrar no território social de cada um, bem como 

para questionar esta inserção. Um sítio de trocas onde, em grande medida, os 

processos de subjetivação mostram-se descentrados e processuais, influenciados e 

induzidos pela crescente possibilidade de conectividade.  

Eis um quadro ilustrativo dessa conectividade crescente: no Brasil, 32,3 

milhões de domicílios estavam conectados à internet, como mostrado em uma 

pesquisa realizada entre outubro de 2014 e março de 2015 e apresentada em setembro 

de 2015 pelo Cetic35, órgão vinculado ao Núcleo de Informação e Coordenação do 

Ponto BR (NIC.br). Este número corresponde a uma proporção de 50% de domicílios, 

e foram levadas em conta as conexões residenciais realizadas também por telefone 

celular, conforme recomendação internacional. Estes dados, muito embora revelem 

uma disparidade social ampla no país36, também revelam em que medida o anseio 

pela conectividade nas relações de saber e poder que nos compõem enquanto sujeitos 

está presente hoje. Ademais, a pesquisa mostra que 65% dos usuários ativos de 

internet em áreas urbanas a utilizam para procurar informações sobre produtos e 

serviços37, figurando uma expansão de usos mercadológicos da mesma. 

Quando nos referimos à rede internet, portanto, nos referimos ao lugar que 

condensa todos os conceitos anteriormente trazidos à baila, e que cria uma nova 

territorialidade informacional, oferecendo possibilidades de acesso, produção, 

cooperação e distribuição/compartilhamento de informações que mediam nossa 

relação material e simbólica com o mundo. Um lugar que economicamente, 

politicamente, culturalmente e socialmente está inscrito na maneira de se perceber o 

mundo e que, não só, mas também por meio da internet das coisas, encontra-se entre 
																																																								
35 Reportagem e dados completos disponíveis em < http://cetic.br/noticia/uso-da-internet-pelo-celular-
cresce-entre-os-brasileiros-revela-cetic-br/ >. Acesso em 10/02/2016 às 13:30h. 
36 Nesta mesma pesquisa, foi apontado que na classe A, a proporção de domicílios com acesso à 
internet é de 98%, na classe B, 82%, na classe C, 48% e entre as classes D e E, 14%, sendo que os 
patamares mais reduzidos foram verificados nas áreas rurais e regiões Norte e Nordeste. Dados 
completos disponíveis em < http://cetic.br/noticia/uso-da-internet-pelo-celular-cresce-entre-os-
brasileiros-revela-cetic-br/ >. Acesso em 10/02/2016 às 14:13h. 
37 Informações disponíveis em < http://cetic.br/tics/usuarios/2014/total-brasil/C6/ >. Acesso em 
10/02/2016 às 13:46h.	
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as relações sociais e econômicas – um abrir de portas que não envolve chaves, o toque 

ou a fala entre visitante e anfitrião, mas subentende o uso de um aparelho que faça 

possível provocar o mesmo efeito sem esta interação direta entre eles; ou uma visita à 

loja, uma demonstração de aplicabilidade de um produto de beleza, bem como a 

proximidade tramada entre marca e produto por meio de artifícios de interatividade. 

Também viabiliza o desenvolvimento do trabalho imaterial bem como certa 

imaterialidade do consumo, por meio das ferramentas de compartilhamento de ideias 

e informações, as plataformas de colaboração, além da anteriormente citada oferta de 

experiências online, não só no que concerne o campo da publicidade, mas observável 

nas práticas jornalísticas, artísticas, políticas, de ensino, comércio... Lugar, também, 

de cruzamento de territorialidades, dotado de agenciamentos midiáticos onde a 

comunicação, as ideias e as imagens permeiam a vida social do indivíduo. 

Parte de um novo espectro societal e produtivo que permite uma maior 

flexibilidade, bem como agilidade nas relações e conexões desenvolvidas, de 

produção, difusão e recepção, esta rede, portanto, acaba por ser mobilizada a 

participar dos agenciamentos coletivos do consumo e da produção de desejo, ao fazer 

parte da criação de ferramentas que produzem determinadas modulações (DELEUZE, 

1992, p. 221) – ao invés de moldes e modelos – estruturantes, determinadas fórmulas 

que estruturam o campo social do indivíduo. Destacamos aqui a interação utilizando o 

ciberespaço como uma dessas ferramentas, mais especificamente as redes sociais. O 

motivo é simples e estatístico: primeiramente, não só a campanha HD Not Retouched 

aqui recortada teve a internet e as redes sociais como principal meio de apresentação e 

divulgação, mas também porque estima-se que 82% dos usuários de internet no Brasil 

têm as redes sociais como primeiro uso quando se mostram online, sendo a busca de 

notícias um segundo fator, com 58%38. Isso demonstra a presença massiva daquela 

parcela populacional que possui acesso à internet e quer estar presente neste sistema 

de interação e informação nos sites e aplicativos de redes digitais e sociais.  

Não à toa as empresas cada vez mais investem neste ambiente para alcançar 

seus objetivos. De órgãos públicos a veículos de notícias de alcance mundial, a 

“simples” presença na internet, com possibilidade de acesso para quem quiser, onde 

																																																								
38 Dados disponíveis em < 
http://convergenciadigital.uol.com.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?UserActiveTemplate=site&infoid=3
9200&sid=4#.VRAQ2fnF98F >. Acesso em 10/02/2016 às 20:32h. 
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estiver, deixa de ser suficiente. Do cargo mais importante em uma sociedade ao 

indivíduo mais comum e desapercebido, há uma mobilização geral para todos aqueles 

que não se encontram inclusos no sistema de compartilhamento de dados e interação 

virtual promovido pelas redes sociais. Existe uma “marginalização na qual corremos o 

risco de ser confinados quando ousamos criar qualquer território singular” 

(GUATTARI; ROLNIK, 1996, p. 12), e por medo de tal marginalização, os 

indivíduos acabam pleiteando um território na estrutura das identidades reconhecidas, 

tornando-se assim “produtores de algumas sequências da linha de montagem do 

desejo” (idem). Prega-se que, se não está presente no ambiente digital, está 

praticamente excluído de um convívio social. O caráter social da vida estaria atrelado 

às redes virtuais. Alega-se que tudo acaba por ficar mais difícil: o acesso às notícias 

do mundo e às notícias dos entes queridos, o acesso aos eventos sociais, o acesso às 

rodas de conversa, até mesmo às opiniões e pontos de vista não-manipulados pela 

grande mídia... praticamente só existimos na conexão, só somos autônomos em nossas 

ideias e vivências se estivermos inclusos na lógica do acesso (por mais paradoxal que 

isso possa ser), pois ela é aquela que nos permite entrar em contato com o mundo de 

pessoas, imagens, fatos, opiniões e experiências aos quais, do contrário, nunca 

conheceríamos, o que nos deixaria para sempre flutuando em uma superfície. 

Nada disso, contudo, é obrigatório. Nada disso está inscrito em um modo de 

saber e fazer que não seja, a priori, parte do universo desejante de cada um, parte de 

uma produção de subjetividade social (idem, p. 16). Universos particulares, mas que 

em consonância desejam fazer parte de uma unidade, desejam estar presentes em um 

determinado campo social. Atentas a isto estão as aqui recortadas lógicas da 

publicidade, em constante negociação com o público, um fenômeno que não está 

petrificado nem no interior e nem no exterior das redes de comunicação, mas que 

reside “numa certa maneira de se deslocar que otimiza a manutenção das relações 

constantes, apesar do transporte e da diversidade dos observadores.” (LATOUR, 

2013, p. 58).  

As redes sociais que se observa serem mais utilizadas pela Make Up For Ever 

e pelas empresas que buscam estabelecer contato com seu público consumidor, em 

âmbitos nacionais, são o Facebook, Twitter, Instagram, Youtube e Pinterest. 

Enquanto este trabalho é construído, ainda, pululam previsões para novas plataformas 
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que a todo momento surgem e, enquanto lutam por um espaço, oferecem condições de 

possibilidade para que o indivíduo possa saciar sua busca por mais: mais 

interatividade, mais liberdade, mais criatividade, mais conectividade. O Snapchat, 

para citar um exemplo, inicialmente criado com o objetivo de apenas trocar fotos39, 

hoje ganha destaque ao promover uma interação que conta com sessões de conteúdos 

exclusivos, cobertura de eventos e trocas de mensagens, fazendo com que muitos 

portais de conteúdo, marcas e empresas adotem esta rede como ferramenta de 

interação entre eles e seus públicos. Uma mostra do quanto o universo proporcionado 

pela internet é vasto e dinâmico.  

Como exemplo dos novos modos de fazer e perceber imagens influenciados 

por essas redes, e da incursão crescente delas no cotidiano, no mês de março de 2016, 

como estratégia de reposicionamento da marca, a revista Playboy americana, após 

alguns meses de hiato, voltou a circular nas bancas com um novo formato gráfico, 

iniciando pela capa. Não só um design mais clean foi exposto, mas o próprio conceito 

por trás da construção daquela capa e de seu conteúdo tomou um rumo diferente do 

que era mostrado desde 1953, ano em que a revista iniciou sua publicação. Ilustrada 

por uma modelo desconhecida para o grande público, mas com milhares de 

seguidores no Instagram, a fotografia de capa além de não possuir nudez40, remete ao 

design dos snaps, ou seja, das fotos que são compartilhadas pela rede social Snapchat 

previamente citada. Com uma tarja onde se insere a legenda pretendida e uma pose 

que remete à uma selfie, a modelo e a revista pretenderam apresentar “uma 

experiência mais íntima para o leitor”. Esta mudança se deu porque agora "você está a 

																																																								
39 Lançado em 2011, o aplicativo Snapchat se popularizou em 2013, recebendo proposta de compra 
pelo Facebook no valor de 3 bilhões de dólares, e avaliado em 2015 como valendo 15 bilhões, de 
acordo com a Forbes. O fundador e CEO do Snapchat, Evan Spiegel, afirma que o aplicativo “tem a 
ver com a forma com a qual a fotografia mudou”, já que “antigamente as fotos eram feitas para guardar 
memórias, e agora são usadas para falar, e é por isso que as pessoas estão tirando e enviando milhares 
de fotos todos os dias.”. As imagens (fotos ou vídeos) podem ter uma duração de no máximo 10 
segundos, disponíveis para todos os amigos adicionados ou não, e ficam disponíveis pelo período de 24 
horas, sendo depois apagadas completamente. A ideia é permitir que o dia-a-dia do usuário seja 
acompanhado. A partir de 2015, não só era possível acompanhar os conteúdos compartilhados pelos 
amigos, mas também conferir, por meio da função “Discover”, que oferece conteúdo editorial 
exclusivo de várias empresas e veículos para os usuários. Informações disponíveis em < 
http://tecnologia.ig.com.br/2015-10-23/manda-nudes-afinal-para-que-serve-o-aplicativo-snapchat.html 
>. Acesso em 14/04/2015 às 18:45h. 
40 Informações disponíveis em < http://www.dazeddigital.com/artsandculture/article/29688/1/is-
playboy-s-new-sfw-cover-more-problematic-than-its-nude > e < 
http://www.b9.com.br/63051/fotografia/playboy-publica-primeira-capa-sem-nudez-e-inspirada-no-
snapchat/ >. Acesso em 15/04/2016 às 09:38h. 
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um clique de distância de todo o conteúdo sexual possível"41. O fato de uma revista 

com tantos anos de mercado e líder em determinado seguimento admitir mudanças 

necessárias em suas abordagens, ilustra o fato de que a internet e as redes sociais cada 

vez mais interferem na produção de subjetividade do sujeito hodierno e criam novas 

condições de possibilidade para os mesmos. 

 
Figura 19. Capa da edição de fevereiro de 2016 da Playboy americana42. 

 

Contudo, para fins de organização do trabalho, são destacadas aqui somente as 

abordagens existentes nas páginas do Facebook e Youtube da Make Up For Ever, por 

serem, na época do lançamento da campanha HD Not Retouched, as que mais se 

sobressaíram e entraram em conformidade com as propostas deste estudo. 

Em constante crescimento em termos de usuários43 no Brasil e no resto do 

mundo, pode-se afirmar que o Facebook é também uma empresa. Não à toa nos 

últimos anos efetuou a compra dos aplicativos Instagram e Whatsapp, redes sociais 

																																																								
41 Disponível em < http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/10/151013_playboy_nudez >. 
Acesso em 15/04/2016 às 09:55h. 
42 Disponível em < http://www.b9.com.br/63051/fotografia/playboy-publica-primeira-capa-sem-nudez-
e-inspirada-no-snapchat/ >. Acesso em 15/04/2016 às 09:42h. 
43 Até abril de 2015, 62 milhões de pessoas acessavam a plataforma diariamente no Brasil (informação 
disponível em < http://tarantis.com.br/brasileirosnofacebook/ >), e em termos mundiais, até dezembro 
de 2015, a rede 1,59 bilhão de usuários, dos quais cerca de 65% acessam a rede social todos os dias. 
Informação disponível em < http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2016/01/facebook-anuncia-crescimento-
dos-lucros-e-do-numero-de-usuarios-20160127211006500148.html >. Acesso em 14/04/2016 às 14:25h. 
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amplamente utilizadas ao redor do mundo. Essas informações não são aleatórias: são 

um demonstrativo claro do quanto o viver em rede, com todas as suas implicações e 

necessidades de compartilhar (-se), informar (-se), vender e interagir está circunscrito 

em um sistema que corre na direção de uma unidade. Ainda que sob um status de 

empresas subsidiárias, com divisões de atividade diferentes, todas concorrem para um 

mesmo fim: impulsionar uma determinada ideia, um determinado conceito a fim de 

mobilizar uma rede sociotécnica. Por mais contrário e contraditório ao sentido inicial 

de rede que esta observação possa parecer, afinal supõe-se um ambiente livre de 

ordenamentos, seria ingenuidade encarar as redes sociais e virtuais como destituídas 

de regulamentos técnicos que viabilizam sua estrutura organizacional. Isso vai desde 

os discursos propagados (que obedecem determinada lógica semântica, de imagem, 

representação...), até regimentos internos próprios às redes, a exemplo dos Termos de 

Uso e ferramentas de gerenciamento de cada uma.  

Quanto ao YouTube, estima-se que quase um terço dos usuários da internet são 

usuários da plataforma, com crescimento de 40% ao ano desde 2014. O número de 

horas dedicadas à visualização dos vídeos (tempo de exibição) sobe 60% a cada ano44. 

Assim, utilizar o audiovisual como forma de alcançar o público já não quer dizer, para 

as empresas, produzir material unicamente para a televisão, mas continuamente 

engajar-se nas plataformas online que ofereçam este recurso, haja vista a crescente 

procura e participação dos usuários nestes espaços. O YouTube já foi apontado como 

líder no que tange o brand awareness45 , e no que diz respeito aos produtos 

cosméticos, por exemplo, estratégias como criação de concursos e possibilidade de 

reviews de produtos enviados a perfis considerados influenciadores são apontadas 

como algumas estratégias que podem fazer com que marcas obtenham maior sucesso 

nessa empreitada. 

Ainda que diferente dos princípios de organização das instituições e 

corporações modernas, e ainda que não completamente inseridos num sistema  

controlado e fabril, compreende-se, por parte das empresas por trás das redes sociais e 

das empresas que se utilizam delas, uma certa reengenharia dos modos de vida, uma 

																																																								
44 Dados disponíveis em < https://www.youtube.com/yt/press/pt-BR/statistics.html >. Acesso em 
16/04/2016 às 19:05h. 
45 Reportagem disponível em < http://network.bbtv.com/blog/the-top-7-ways-to-boost-brand-
awareness-with-youtube/ >. Acesso em 16/04/2016 às 20:46h.	
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micropolítica processual, progressiva e dispersa, mas que em alguma medida 

instrumentaliza as territorializações do sujeito, “encontrada a cada passo, a partir dos 

agenciamentos que a constituem, na invenção de modos de referência, de modos de 

práxis” (GUATTARI; ROLNIK, 1996, p. 30). 

Parte também dos discursos presentes nestas linhas de montagens do desejo e 

inscritas neste ambiente de potência de vida, as imagens produzidas, distribuídas e 

recebidas quando falamos de internet e publicidade mostram-se um importante 

revestimento nas redes de sociabilidade e, à medida que são inseridas em circuitos 

mais amplos de sentido, ou seja, à medida que são discutidas para além da ótica das 

características técnicas necessárias à sua obtenção, podem ser entendidas como um 

instrumento de novas maneiras de se pensar o mundo e o sujeito (LUZ, 1993, p. 53). 

Não à toa constituem-se, ano após ano, como tendências no que tange às melhores 

formas de se comunicar nas redes sociais46. 

Ao discutir o desenvolvimento das estratégias que envolvem a produção 

imagética na publicidade, e de forma específica na campanha HD Not Retouched, 

observamos que não se trata somente de produzir peças visualmente impactantes ou 

agradáveis para o futuro consumidor, que mostrem o quanto o produto pode ser 

eficiente, mas de uma série de agenciamentos que coloquem as marcas, e aquilo 

mostrado por elas, como parte dos regimes de percepção e subjetividade que 

constituem o indivíduo em seu cotidiano. Os lugares de difusão mostram-se tão 

importantes e relevantes quanto o conteúdo, mostram-se completamente integrados 

com as estratégias de construção das narrativas, e as imagens, bem como estes 

lugares, não devem mais ser vistos como meios ubíquos, parte de um movimento 

natural ou distraidamente observados, mas atenciosamente lidos, analisados, inseridos 

e comparados a um contexto, tal como somos ensinados a fazer no campo da 

linguagem escrita. 

 
É próprio de uma linguagem não tanto buscar refletir o mundo ou a 
essência das coisas, mas criar condições de um engajamento 
coletivo, de uma comunidade de leitura e escrita, e permitir que 

																																																								
46 No ano de 2015, por exemplo, foram apontados os usos de imagens e vídeos no Youtube como 
tendências nas áreas de mídias sociais e mercado, como mostram as matérias disponíveis em < 
http://midiaboom.com.br/midia-social/redes-sociais-em-2015/ > e < https://intuitiva.pt/principais-7-
tendencias-das-redes-sociais-para-2015/ >. Acesso em 16/04/2016 às 21:13h. 
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sinais privilegiados de aliança sejam compartilhados para facilitar a 
constituição do corpo social e para gerir, tanto quanto possível, as 
suas contradições. (QUÉAU, 1993, p. 98) 
 

  
Assim, notamos que, no que concerne a produção comunicacional, este rizoma 

virtual, estas redes de comunicação e informação que compõem a chamada cultura-

mercadoria, ligadas intimamente aos nossos modos de existir e agir, constroem uma 

nova forma de produzir também, instilando novas abordagens, novas bases de valor 

para aquilo que consumimos, e onde o desejo, potência motriz de produção da 

sociedade, por força de agenciamentos em contínua mutação, desterritorializa 

continuamente indivíduos, ou seja, promove mudanças que resultam em novos modos 

de existência, novos modos de significar e interagir com o mundo. Como aponta 

Pierre Lévy,  

O principal problema, uma vez mais, é atrair, canalizar, estabilizar 
a atenção. E ocorre que a melhor forma de polarizar a atenção, em 
um mercado tão livre e aberto quanto o ciberespaço, é prestar 
serviço, escutar exatamente o que querem as pessoas – sonho, 
amor, jogos, saber, mercadorias de todos os tipos – e dar isso a 
elas. Senão, elas irão para outro lugar, muito rápido, num só 
clique. (LÉVY, 2013, p. 179) 

 

Desta forma, a consistência enunciativa de uma campanha publicitária, 

produzida com o intuito de aproximar-se de seu público-alvo, já não pode separar-se 

das instâncias tecnológicas que cercam a todos nós e, quanto mais mergulhada na 

lógica da relação sujeito-técnica, mais alcance, interesse e desejo irá produzir no 

campo social dos indivíduos. É dessa forma que, para fins investigativos, observa-se 

que a produção discursiva, em suas imagens, textos e lugares de difusão traz consigo, 

em tempos hodiernos, o desejo abalizado pela naturalização das relações estabelecidas 

entre sujeito e técnica antes mesmo do desejo pelo produto ou pela marca. Seja com o 

fim de sentir-se parte, seja para atribuir valor, seja para adentrar em novas 

experiências, o indivíduo reconhece na dimensão técnica seu desejo, e as marcas, 

atentas a este movimento, reconhecem também na dimensão técnica o caminho mais 

certo para se produzir o desejo em seu alvo. 

É coabitando este movimento de inserção da técnica nos meandros da vida do 

consumidor que apresenta-se também a tentativa de inseri-los em uma posição ativa, 

enquanto detentor, por meio dos enunciados e narrativas, da liberdade de escolha a 

respeito do que recebe e do que entra em contato. Esta posição é maquinada por meio 
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de diversos fatores, e após refletir sobre como a materialidade da imagem enquanto 

artifício em uma campanha publicitária é configurativa de uma centralidade técnica na 

sociedade hodierna, entendendo o lugar e as implicações da produção de desejo em 

consonância com essas imagens, parte-se para o terceiro e último vetor intrínseco a 

este movimento, onde examina-se como que o preceito de autoridade do indivíduo-

consumidor é trabalhado nas dinâmicas envolvidas pelas tecnologias, no contexto da 

campanha. 

 

3 NARRATIVA E PRECEITO DE AUTORIDADE DO CONSUMIDOR 
	

 

Ao seguirmos no caminho que perpassa a presença e a necessidade de um 

saber-fazer técnico no contexto social do indivíduo-consumidor, não nos deparamos 

somente com os dispositivos com os quais ele está predisposto a interagir. Como 

apontado no início do trabalho, quando nos referimos a técnica, não estamos reclusos 

à ideia de gadgets e máquinas físicas, mas também às relações que desenvolvem-se a 

partir e em consonância a estes, entre o homem e o seu estar no mundo; da mesma 

forma, analisar os processos comunicacionais envolvidos nesta relação não se refere à 

transferência de informações de um pólo a outro (SODRÉ, 2007, p. 16), não sendo a 

comunicação concebida apenas como um instrumento (como a internet, televisão, 

revista, entre outros). Ao contrário desta institucionalização do fenômeno, o que se 

enxerga é uma constante mutação sócio-cultural na qual as tecnologias da 

comunicação trabalham como estruturadoras de um vínculo, deixando uma marca 

impressa nos fenômenos e experiências dos quais fazem parte. 

Com efeito, falar dessa relação de vínculo implica em falar também do 

organismo que configura a relação entre a identidade do indivíduo-consumidor e as 

redes de comunicação nas quais ela é projetada. As narrativas que compõem esta 

relação são compreendidas não só enquanto os textos observados, mas enquanto um 

conjunto de elementos que se lêem, se concatenam e produzem consciências, 

influenciam modos de viver, ou seja, são narrativas heterogêneas que não são estéreis. 

De acordo com as reflexões desenvolvidas por Paul Ricoeur em Tempo e 

Narrativa, a narrativa antes de constituir uma história sobre a “ação humana”, é 
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constituída de histórias (histórias entrelaçadas) também sobre seus significados. Ela é 

entremeada por diversos fios que, encaixados em diversos episódios, não podem estar 

isolados ou desconectados. Assim, é ao falar também da identidade no âmbito de uma 

campanha publicitária, detentora de determinados discursos sutis e hipoteticamente 

naturalizantes de uma prática social e cultural, que serão exploradas as dinâmicas de 

montagem da narrativa que está em constante tessitura, mediante as relações e 

condições de possibilidade entre aquele que faz e aquele que vê. 

Neste sentido, a rede acaba por transformar-se no canal entre um sistema pré-

estabelecido de dinâmicas e a possibilidade de uma liberdade, cerceada por uma 

igualdade abstrata (entre o produtor, o consumidor e tudo aquilo que está entre eles) 

“para preencher o buraco, a inexistência de pessoas, para que o sujeito, semiotizado 

pelos modelos, possa dizer: “o meu eu”.” (GUATTARI; ROLNIK, 1996, p. 58).  

É desta forma, portanto, que antes de adentrarmos na questão da identidade e 

do preceito de autoridade do indivíduo dentro da narrativa da campanha publicitária 

HD Not Retouched, é pertinente analisar um pouco mais o aspecto das redes em 

consonância com o mercado.  

3.1 Desenredando o mercado 

 O filósofo Michel Callon (2013), juntamente com Bruno Latour, recusou a 

separação entre práticas científicas e outras práticas do conhecimento, adotando assim 

o pensamento em rede, no qual a figura da rede “não é apenas uma forma de 

contrapor ao modelo do difusionismo”, mas acima de tudo uma forma de superar a 

dicotomia estigmatizadora entre a cientificidade e o interesse social (PARENTE, 

2013, p. 10).  

 Assim, quando o autor debate o terreno no qual a inovação e a tradição se 

entrecruzam ao se falar de identidade (“Será que a entrada no mundo moderno 

implica em que percamos nossa identidade?”47), aborda o pressuposto de que para 

haver modernização seria necessário integrar-se ao mercado mundial apostando na 

ciência e no progresso técnico, e aponta o quanto esta afirmação supõe uma 

																																																								
47CALLON, Michel. Por uma nova abordagem da ciência, da inovação e do Mercado. O papel das 
redes Sociotécnicas. In: Tramas da Rede: novas dimensões filosóficas, estéticas e políticas da 
comunicação. Porto Alegre: Sulina, 2013, p. 64. 
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imposição a qual não se pode nem controlar, nem mudar. Na tentativa de desfazer esta 

ideia, Callon afirma que o movimento do mercado, bem como o da ciência, supõe 

atores que possuem margens de manobra ao invés de serem atores passivos, que se 

contentariam em apenas adaptar-se. Para isso, o sociólogo utiliza a noção de rede. Ao 

discutir sobre a importância e dinâmica das redes na constituição da ciência, do 

mercado e da inovação ele nos apresenta, para cada um dos temas, dois modelos: o 

primeiro (linear, de difusão) no qual os atores são submissos, paralisados pelo o que 

chega a eles e pelas práticas impostas. O segundo (em rede), em contraponto, é onde 

os atores dispõem de uma capacidade de iniciativa. 

 Interessados nas formas com a qual a publicidade, enquanto espaço de 

mercado, promove e aborda a relação homem-técnica, nos parece pertinente discutir a 

forma com a qual Callon debate esta instância. Quando versa sobre o mercado, o 

autor mostra que o modelo mais difundido é o do mercado enquanto um conjunto de 

regras e obrigações impostas a todos; contudo, quando colocado sob a perspectiva em 

rede, é considerado um lugar que está em constante emergência, no qual é admissível 

a troca entre atores no formato de expressão de vontades e interesses, com produtor e 

consumidor em contínua troca de informações, reconhecendo este mercado como uma 

construção social. O mercado publicitário, observa-se, segue uma via de mão dupla na 

qual o primeiro e o segundo modelo se encontram.  

E o que o consumidor paga é a organização deste trabalho coletivo 
que, através de numerosas vicissitudes, lhe permite saber o que ele 
queria e ver proposto o serviço que responde a suas expectativas. 
Não há preço elevado demais quando se trata de saber o que se quer 
e de se colocar em posição para obtê-lo! Há estratégia mais eficaz 
que tornar cativa uma demanda do que a de fazer com que ela 
participe de sua definição e de sua satisfação? Você ensinou ao 
consumidor ao mesmo tempo que aprendeu com ele o que ele 
queria. (CALLON, 2013, p. 76) 

 Assim, produtores adaptam e movimentam-se em certa consonância com as 

tendências, parte influenciadas e determinadas por eles mesmos objetivando um 

resultado, e parte efeito de um empenho proveniente do próprio consumidor, em uma 

negociação entre as vontades e saberes - o que não implica um igualitarismo entre 

atores e instâncias envolvidos, mas antes a existência de trocas entre os mesmos. A 

construção social dos mercados envolve também uma reconstrução e coletividade 
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permanentes, bem como interações e aprendizados, que no fim acabam se 

transformando em produtos e serviços pelos quais o consumidor paga. 

 É diante disso, conforme abordado no primeiro e segundo capítulos, que as 

redes saem do corpo e tomam a forma de objetos pensados em sua relação com o 

espaço (MUSSO, 2013, p. 20), objetos que podem tomar conta do corpo enquanto se 

desloca em seus territórios. Como um lugar visível com vínculo invisível (idem, p. 

24), as redes de comunicação seriam um operador para a ação, enquanto sendo um 

lugar entre a pirâmide hierarquizada e a nuvem, ou seja, um plano amórfico e caótico 

onde reside o pressuposto de que todos estariam libertos de qualquer tipo de sistema 

generalizado e estruturante. 

Para além de seus jogos metafóricos, a rede absorve, atualmente, a 
questão da mudança social, ela é prótese técnica de utopia social. As 
verdadeiras revoluções são, hoje, as rupturas oferecidas pelas 
tecnologias de comunicação, a começar pela internet, que realiza a 
utopia da associação universal pelas redes de comunicação. A rede 
leva sempre consigo um imaginário de transição, entre a liberação 
de um sistema piramidal e hierárquico de que o Estado é o 
arquétipo, e a promessa de um sistema futuro, o da associação 
universal, anunciador de um novo tipo de relação igualitária. 
(MUSSO, 2013, p. 34) 

 Depararmo-nos com estratégias comunicacionais que nos provoquem a olhar 

sob outras lentes para as imagens, interagir de n maneiras com elas e compartilhar 

nossas percepções a respeito delas e por meio delas é, sintomaticamente, uma 

tonalidade que manifesta territórios subjetivos marcados por estatísticas, novas 

formas de economia e dispositivos de controle. Estes, por sua vez, são marcas de um 

conjunto de relações de saber-poder que são gestados por um poder interessado em 

reger e administrar a vida não sob a perspectiva biológica e individual, através de 

instituições como escolas, quartéis, hospitais e fábricas, não sob a perspectiva do fazer 

morrer e deixar viver, mas de uma produção social e intelectual geral, um gerir da 

vida pautado na formatação do indivíduo e de administração da população, poder que 

“gere a vida e a faz se ordenar através de seus reclamos” (FOUCAULT, 1988, p. 

128). Trata-se de um biopoder no qual os novos objetos de saber destinam-se ao 

controle da população e, de acordo com Peter Pál Pelbart,  

O poder já não se exerce desde fora, desde cima, mas sim como que 
por dentro, ele pilota nossa vitalidade social de cabo a rabo. Já não 
estamos às voltas com um poder transcendente, ou mesmo com um 
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poder apenas repressivo, trata-se de um poder imanente, trata-se de 
um poder produtivo. Este poder sobre a vida, vamos chamar assim, 
biopoder, não visa mais, como era o caso das modalidades 
anteriores de poder, barrar a vida, mas visa encarregar-se da vida, 
visa mesmo intensificar a vida, otimizá-la. (PELBART, 2007, p. 58) 

As questões que se materializam quando buscamos compreender qual o lugar 

que o poder assume na vida do sujeito contemporâneo pendem, assim, para um 

caminho de incertezas e receios. Alarma a perspectiva de não possuir autonomia sobre 

a vida, não só aquela vida biológica, o respirar, o reproduzir e existir enquanto corpo, 

mas a vida enquanto inteligência, desejos e afetos, vida enquanto uma colaboração 

social no contexto produtivo material e imaterial. 

Assim como a rede “é uma promessa de uma circulação generalizada e 

liberadora de fluxos de informações e das ondas econômicas” (MUSSO, 2013, p. 35), 

o contexto biopolítico também representa as formas de integração e exclusão social 

do poder. As formas sociais na sociedade disciplinar baseiam-se num pilar no qual a 

comunicação social é construída através de uma rede ramificada de dispositivos que 

produzem e regem hábitos, costumes e práticas produtivas; as instituições 

disciplinares como prisões, hospitais, fábricas e universidades colocam a sociedade 

para trabalhar e garantir obediência a determinado poder, com seus mecanismos de 

integração e/ou exclusão. Contudo, nota-se: há a produção e o regimento, mas não a 

penetração que alcança a consciência e os corpos dos indivíduos, de forma a “não 

consumá-los inteiramente no ritmo das práticas e da socialização produtoras” 

(HARDT; NEGRI, 2013, p. 163). Ainda assim, inicia-se aqui um movimento oposto 

ao modelo de poder anterior, fundamentado na soberania: o indivíduo ordinário agora 

é objeto de atenção, os olhares incidem menos sobre aqueles que exercem o poder e 

mais sobre quem o poder é praticado. Essa visibilidade percorre o interior do sujeito, 

no sentido de direcionar o olhar não só para o outro, mas para si mesmo, tornando-o 

ao mesmo tempo efeito e instrumento de um poder que “torna-se cada vez mais 

anônimo enquanto o indivíduo comum ou desviante, exposto à visibilidade, torna-se 

cada vez mais objetivado e atrelado a uma identidade” (BRUNO, 2004, p. 111). 

A sociedade de controle, por sua vez, é aquela que possui “os mecanismos de 

poder cada vez mais democráticos” (HARDT; NEGRI, 2013, p. 162), com os 

comportamentos de exclusão/integração cada vez mais inerentes ao sujeito, 

disfarçados sob um plasma de sistemas de comunicação, redes de informação, etc.  
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O poder organiza enquanto produtor; ele fala e se exprime como 
autoridade. A linguagem, enquanto comunicador, produz 
mercadorias mas cria, além disso, subjetividades que ele põe em 
relação e que ele hierarquiza. As indústrias de comunicação 
integram o imaginário e o simbólico dentro da estrutura biopolítica, 
não apenas colocando-os a serviço do poder, mas integrando-os 
realmente e de fato em seu próprio funcionamento. (HARDT; 
NEGRI, 2013, p. 172) 

Hardt e Negri apontam ainda que os cérebros e os corpos seguem em direção a 

um “estado de alienação autônoma”, que parte do sentido da vida e do desejo de 

criatividade. Considera-se então que a produção do ser social, ancorada pelas 

máquinas sociais, perpassa a comunicação enquanto um lugar de organização e 

estruturação por meio de redes, direcionando o imaginário que percorre a vida. Com a 

comunicação presente na world wide web, a sociedade estaria, supostamente, mais 

transparente e democrática, possibilitando que o poder, então, surja em novos moldes. 

O que é comunicado, em última instância, é, para além do sentido 
de uma obra, o mundo que ela projeta e que constitui seu horizonte. 
Nesse sentido, o ouvinte ou o leitor o recebem segundo sua própria 
capacidade de acolhimento que, também ela, define-se por uma 
situação ao mesmo tempo limitada e aberta a um horizonte de 
mundo (RICOEUR, 1994, p. 119). 

 

 O reconhecimento diante de terceiros, diante de nossos semelhantes e pares 

torna-se o equivalente à existência, no sentido de que existimos na medida em que 

somos reconhecidos, na medida em que e porque pertencemos. Não mais sinônimo de 

imposição, a “norma” passa a ser almejada: almejamos existir e pertencer. Por medo 

de uma marginalização que arrisque o andamento da vida em sociedade, acabamos 

“reivindicando um território no edifício das identidades reconhecidas. Tornamo-nos 

assim – muitas vezes em dissonância com nossa consciência – produtores de algumas 

sequências da linha de montagem do desejo.” (GUATTARI; ROLNIK, 1996, p. 12). 

Desta maneira, ao sermos colocados sob a luz dos holofotes, o que primeiramente 

importa é que façamos uma escolha. Mistura-se o fato de estarmos no comando ao 

mesmo tempo em que somos colocados sob uma pressão de escolher, de agir, tomar a 

frente de algo o qual não controlamos – afinal, como aludiu Ricoeur anteriormente e 

como aponta Ellen Serter (apud Bauman, 2008, p. 110), não controlamos o que nos 

está disponível para escolher. Exerce-se nos bastidores um poder sobre nossas 

escolhas que visa penetrar e intensificar nossas vidas. 
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3.2 Por entre as narrativas 

 É sob esse preceito de chegada de liberdade que o poder se esgueira no 

cotidiano do indivíduo contemporâneo, abalizado entre outros pelas tecnologias de 

informação e comunicação contemporâneas, promovendo o que se enxerga como um 

ato impulsionador de emancipação (das angústias, obrigações, proibições, falhas, 

questões existenciais, etc.), por meio de variados agenciamentos e estratégias que 

resultem em um envolvimento do consumidor pelos seus próprios desejos e afetos. 

 De uma maneira ou de outra, são vistas nas tecnologias virtuais uma forma 

alternativa de sociabilidade que coloca na mesa as noções e demandas de liberdade e 

autonomia. Liberdade essa, observa Bauman, que em um mundo eletronicamente 

cercado, consiste mais no ato de livrar-se do indesejado do que agarrar o que se deseja 

(2008, p. 138). 

 O indesejado, seguindo a narrativa apresentada pela Make Up For Ever, seria 

a imagem digitalmente manipulada, retrato não da realidade cotidiana, mas uma 

figura distorcida e desprovida de genuinidade. Quando ela propõe livrar-se do que é 

manipulado e focar-se somente no status de beleza possível de alcançar com seus 

produtos, encontra-se aí também uma promessa não só de honestidade, mas também 

de autonomia, uma liberdade assegurada de fazer escolhas que irão permitir ao 

indivíduo diferenciar-se ao mesmo tempo em que irá pertencer. Pertencer a uma 

norma (a pele acetinada, a beleza “natural”) ao mesmo tempo em que afasta-se de 

outra (consumir um produto e uma publicidade enganadoras, onde o que se promete 

está longe de ser genuíno pois utiliza artifícios técnicos que dissimulam a realidade). 

Isto, todavia, leva-o a esquecer por um momento do fato de que tal liberdade está, 

todavia, limitada: seja pela quantidade de escolhas oferecidas, pelos dispositivos e 

lugares onde estão disponíveis, pelas formas de exibição, entre outros.  

 Como aponta Bauman: 

No jogo de identificação mediado pela internet, o Outro é, por assim 
dizer, desarmado e desintoxicado. É reduzido pelo internauta ao que 
de fato conta: à condição de instrumento de autoconfirmação 
pessoal. A necessidade pouco atraente de garantir a autonomia e a 
originalidade do Outro, e de aprovar suas reinvindicações a uma 
identidade própria, para não mencionar a repugnante necessidade de 
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vínculos e compromissos duradouros, inevitáveis nas batalhas off-
line por reconhecimento, é eliminada ou pelo menos mantida fora 
dos limites enquanto durar a conexão. A socialização virtual segue o 
padrão do marketing, e as ferramentas eletrônicas desse tipo de 
socialização são feitas sob medida para as técnicas mercadológicas. 
(BAUMAN, 2008, p. 148) 
 

 Nota-se, entretanto, que não se reivindica uma identidade própria, mas, diante 

do estado de dissolução geral dentro de um sistema de controle, apenas se acredita 

que se está indo ao encontro de uma identidade única, fugindo de modelos e padrões, 

quando na realidade está entrando cada vez mais profundamente em um caldeirão de 

resultados já, em certa medida, visionados. Por meio da observação e do bombardeio 

perene de estratégias para tornarem-se atraentes, os consumidores procuram seguir as 

tendências do mercado, e a identidade, fonte de capital tanto para quem produz quanto 

para quem consome, torna-se uma atividade auto-propulsora e auto-estimulante desde 

o início da vida. 

Ao nos debruçarmos sobre as estratégias da campanha, o já citado brand 

awarenes se encontra no caminho que cruza este sistema de envolvimento do 

consumidor. Quando blogs, canais do Youtube e perfis famosos nas redes sociais 

colocam em lugar de destaque algum produto ou serviço, ou seja, quando os 

chamados digital influencers viram, espontaneamente48, parte dos agenciamentos que 

constituem os enunciados das campanhas e que podem vir a influir o campo subjetivo 

do consumidor final, eles também enviam uma mensagem que, até certo ponto, os 

coloca simultaneamente enquanto consumidores e produtores, dotados de uma 

iniciativa e livre arbítrio para consumir e passar adiante suas percepções e sugestões. 

Desta forma, aumentando a complexidade da relação, este consumidor/autor tece uma 

nova forma de criação narrativa. Henry Jenkins (2009) chama este movimento que 

coloca os consumidores não mais apenas ao fim de uma linha temporal enquanto 

receptores de conteúdo de cultura da convergência, “onde as velhas e as novas mídias 

colidem, onde mídia corporativa e mídia alternativa se cruzam, onde o poder do 

produtor de mídia e o poder do consumidor interagem de maneiras imprevisíveis” 

(JENKINS, 2009, p. 29). 

																																																								
48 A título de análise, consideramos aqui apenas os indivíduos e meios que divulgam bens e serviços de 
forma espontânea, excluindo aqueles que são contactados e contratados pelas marcas e empresas para 
divulgar seus produtos. 
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Contudo, mesmo neste momento existem algumas regras e fatores a serem 

seguidos por eles: mesmo aqueles que publicizam produtos e serviços de forma 

voluntária seguem inevitavelmente um conjunto cartesiano de estratégias que os 

ajudam a chegar no lugar onde estão. À parte da criatividade e toque individual 

impressos em cada caso particular, é por meio também de táticas pré-estabelecidas, a 

exemplo de postagens frequentes, uso de tags de identificação, presença regular em 

diversas redes sociais, consistência de horários e assuntos abordados que se começa a 

construir a reputação necessária para ser, ao menos, uma presença reconhecida neste 

ambiente. 

Assim, quando blogs sustentados por figuras já reconhecidas resenham sobre 

novas campanhas, novos produtos e novos serviços dos quais fizeram uso e 

consideraram interessante compartilhar, observamos, em certa medida, uma 

característica inicial de autonomia sobre suas escolhas, já que consumiram e 

divulgaram sem, direta e imediatamente, lucrar algo com isso; entretanto, é 

importante não perder de vista que ainda assim existe um conjunto de condições de 

possibilidade que são previamente mobilizados para que eles cheguem a este lugar. 

Como exemplo podemos observar a blogger, produtora musical e de conteúdo 

Julia Petit, que criou o blog Petiscos para compartilhar conteúdo sobre moda, cultura 

e comportamento e que, devido ao sucesso, cresceu, virou um site com uma equipe 

formada por nove colunistas (Julia inclusa), e rendeu a ela chance de apresentar 

quadros de moda e beleza em programas de televisão e parcerias como a que engatou 

com uma fabricante de cosméticos internacional tal qual a Make Up For Ever, criando 

sua própria linha de produtos. Muito reconhecida no mercado de maquiagens, seu 

canal no Youtube possui mais de 350.000 inscritos, com média de 30.000 

visualizações por vídeo; seu Instagram possui 522.000 seguidores, Twitter 433.000, e 

página do Facebook 239.600 likes. Sempre inserida nas tendências de mercado, Julia 

tornou-se uma figura de referência juntamente com seus canais de comunicação. 

Desta forma, o Petiscos configurou um dos vários blogs ao redor do mundo que, de 

forma despretensiosa, publicou a notícia do lançamento da nova linha da MakeUp For 

Ever juntamente com a, na época, ainda inusitada campanha.  
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Figura 20. Print screen do blog Petiscos na ocasião em que falou sobre a campanha HD Not 

Retouched49. 
 

É interessante observar, a partir deste tipo de abordagem por parte dos 

produtores de conteúdo, onde não há preocupação com a entrega de maiores 

informações e o tom mais próximo entre quem fala e quem lê/escuta, os 

desdobramentos junto aos outros possíveis consumidores. Construída com o intuito de 

angariar interações, a postagem segue normas que aumentam as chances de feedback, 

como um texto simples, curto, impessoal e questionador. Assim, seguindo adiante na 

postagem, observamos a caixa de comentários com 30 respostas à pergunta feita pela 

autora. Comentários como “é eu acho que é verdade sim! e ficou estranho 

sinceramente, acho que é porque hj não existe mais campanha sem tratamento de 

imagem...mas é legal a ideia”50,“Huhum, acho que faz sentido sim. E é isso mesmo... 

ficou uma cara bem mais natural... não parecendo campanha publicitária... e acho que 

a tendência é essa... “naturalizar” a coisa...”51, “eu acredito!! as axilas das modelos 

estão pra lá de naturais, esses mini cabelos próximos as têmporas, que estão sempre 

nascendo, também estão todos aí... o cabelo das modelos não está com um super 

brilhooo, a pele do corpo não está com aquela luminosidade de pele mega hidratada.. 

enfim.. modelos com ótima estrutura óssea facial e um maquiador melhor ainda! 

ahahaahh”52 e “acho q a ideia era mesmo essa coisa das meninas estarem tirando a 

																																																								
49 Disponível em: < http:// http://juliapetit.com.br/beleza/sem-retoques-4 >. Acesso em 29/04/2016. 
50 Comentário feito pelo leitor Rodrigo em 16 de março de 2011 às 17:37h. Disponível em < 
http://juliapetit.com.br/beleza/sem-retoques-4 >. Acesso em 29/04/2016. 
51 Comentário feito pela leitora Valéria Zucolotto em 16 de março de 2011 às 17:43h. Disponível em < 
http://juliapetit.com.br/beleza/sem-retoques-4 >. Acesso em 29/04/2016. 
52 Comentário feito pela leitora Luciana Drummond em 16 de março de 2011 às 20:11h. Disponível em 
< http://juliapetit.com.br/beleza/sem-retoques-4 >. Acesso em 29/04/2016. 
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própria foto com celular...parece mesmo q nao tem photoshop, talvez so um retoque 

de luz. achei q ficou legal, preferi assim do que as super produzidas”53, demonstram 

alguns aspectos interessantes. Um deles é que o movimento que inspira o consumo 

pulula em torno de livrar-se de algo indesejável, bem como o valor atribuído a alguns 

elementos propiciados pela própria marca: a fotografia em HD que permite o exame 

minucioso dos elementos da foto e a pose das modelos que, como previamente 

mencionado, confere um tom mais cotidiano e próximo ao consumidor. Outro 

aspecto, também componente dos agenciamentos que fazem parte das experiências do 

consumidor, é o de que ter um conteúdo compartilhado por alguém que se assemelha 

ao indivíduo comum, feito de carne e osso e que propõe interações, funciona também 

como um vetor de aproximação entre marca e consumidor. O desejo e a subjetividade 

estão a todo momento se reconstituindo enquanto mergulhados em estruturas que não 

são mais centralizadas ou seguidoras de uma hierarquia.  

Desta forma, denominada de sociedade dos consumidores, esse conjunto de 

agenciamentos e condições existenciais promove, encoraja e reforça uma natureza 

consumista em seus membros, reciclando anseios e vontades, atrelando a felicidade a 

um “volume e uma intensidade de desejos sempre crescentes” (BAUMAN, 2008, p. 

44), sendo que a capacidade outrora individual de desejar e almejar passa a se inserir 

em um movimento de convívio humano, ou seja, por meio de parâmetros individuais 

converge para uma probabilidade de escolhas que influenciem a sociedade como um 

todo. É uma promessa de felicidade feita pela sociedade para a própria sociedade, 

onde se julga o desempenho do indivíduo: 

Pelos valores que ela própria [sociedade de consumidores] 
promove ao mesmo tempo em que promete facilitar a aquisição dos 
mesmos. O valor mais característico da sociedade de consumidores, 
na verdade seu valor supremo, em relação ao qual todos os outros 
são instalados a justificar seu mérito, é uma vida feliz. A sociedade 
de consumidores talvez seja a única na história humana a prometer 
felicidade na vida terrena, aqui e agora e a cada “agora” sucessivo 
(BAUMAN, 2008, p. 60) 
 

  

Entretanto, tal promessa de felicidade e satisfação só permanece enquanto se 

acredita que ainda há mais, que ainda há algum caminho a se percorrer até chegar na 
																																																								
53 Comentário feito pela leitora Natalia B em 16 de março de 2011 às 21:43h. Disponível em < 
http://juliapetit.com.br/beleza/sem-retoques-4 >. Acesso em 29/04/2016. 
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plenitude, ainda há algo que motiva e movimenta a engrenagem do consumismo. São 

os “agoras” sucessivos, que nunca param de surgir. Quando, a toda hora, é reforçada e 

estimulada a ideia de novidades e melhorias, forma-se uma corrente sólida de 

tentativas afim de contentar-se com aquilo que se consome. Uma das maneiras com as 

quais se imprime essa perpétua não-satisfação é sutil: a satisfação de determinada 

necessidade/desejo é tal que só pode resultar e dar origem a novas necessidades e 

novos desejos. É encorajada a procura cada vez mais ávida, o contato cada vez mais 

intenso com determinado bem de consumo, logo, com uma sequência infindável de 

novos começos. 

 É assim, portanto, que se observa a narrativa da Make Up For Ever: enquanto 

no passado a marca impelia uma imagem de perfeição que beirava o fantasioso, nesta 

campanha criou-se a necessidade da perfeição em outra medida, não bastando mais 

alcançar um certo padrão de beleza plastificado e assim chamar a atenção entre seus 

pares; agora é necessário ter uma pele que pareça tão perfeita a ponto de confundir-se 

com uma imagem manipulada digitalmente, necessitando que se especifique o 

contrário.  

A campanha, como destacado anteriormente, não segue por este caminho de 

“forma consciente”. Seu objetivo primeiro é, em essência, capturar a atenção do 

indivíduo de forma que este se torne um consumidor final de seus produtos. Contudo, 

é ao observar atentamente a tessitura das narrativas presentes na campanha, que se 

enxerga a forma indireta, porém não menos clara, a qual se coloca em regime de 

equivalência a “perfeição” proveniente da utilização da manipulação fotográfica e a 

“perfeição” proveniente do uso de sua maquiagem. Se antes a perfeição – leia-se a 

ausência de marcas, manchas na pele ou quaisquer outros elementos que viessem a ser 

considerados defeitos – só era observada em imagens digitalmente alteradas, agora 

esta condição é alcançável, em igual medida, graças ao produto anunciado pela marca, 

e somente a ele. Os componentes químicos mobilizados na elaboração de uma base 

líquida têm seu equivalente na construção e conversão presentes no sistema binário 

dos computadores. 

Ora, é necessário parar e considerar que esta forma de expor a eficácia de tal 

produto perpassa, então, por uma narrativa pautada na relação vigente entre homem e 

técnica. Como aponta Ricoeur: “Se, com efeito, a ação pode ser narrada, é porque ela 
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já está articulada em signos, regras, normas: é, desde sempre, simbolicamente 

mediatizada” (RICOEUR, 1994, p. 91). Se hoje, ao olhar uma fotografia que 

apresente determinadas características, questiona-se se ela foi ou não foi digitalmente 

modificada, é porque a modificação já se articula enquanto uma norma. Logo, para 

não recair sobre ela, cria-se uma necessidade de explicação e garantia do oposto, 

deixando livre o caminho para a construção da identidade que mais agradar o 

indivíduo – dentro de um apanhado limitado de opções, é claro. 

A cirurgia plástica não é para remover uma cicatriz ou alcançar uma 
forma ideal negada pela natureza ou pelo destino, mas para ficar em 
dia com padrões que mudam com rapidez, manter o próprio valor de 
mercado e descartar uma imagem que perdeu sua utilidade ou seu 
chame, de modo que uma nova imagem pública seja colocada em 
seu lugar (BAUMAN, 2008, p. 130) 
 

 O que seria o mercado dos produtos cosméticos se não uma outra forma de 

imprimir pequenas modificações diárias em nossas feições tal qual uma cirurgia 

plástica sem bisturis e anestesias? Feições continuamente colocadas em pop-ups em 

nossas telas, outdoors e comerciais de TV, continuamente modificadas e renovadas; 

um tom de pele diferente a cada estação do ano, uma nova técnica de aplicação de 

determinado produto, novas combinações e efeitos possíveis de serem alcançados... 

um novo começo a cada dia, uma nova identidade a cada pincelada de uma 

maquiagem, exercício cotidiano de um poder que se investe na vida do indivíduo. São 

vendidas formas de pensar, sentir(-se) e perceber(-se).  

3.3 Nuances de vigilância 

Se o consumidor é, ao mesmo tempo, promotor das mercadorias e mercadoria 

ele mesmo (ainda que quase nunca consciente disto), da mesma forma que o mercado 

renova constantemente seus objetos de desejo, o consumidor se sente impelido a 

renovar, constantemente, seu “eu”, sua identidade, suas formas de vida. Como aponta 

Deleuze: “O controle é de curto prazo e de rotação rápida, mas também contínuo e 

ilimitado (...). O homem não é mais o homem confinado, mas o homem endividado” 

(DELEUZE, 1992, p. 224). Não mais apenas um corpo confinado em instituições, o 

indivíduo agora se depara com modulações que não levam nunca a um fim, passando 

de uma promessa a outra, endividando-o em uma constante roleta de produção de 

subjetividades, desejos e engajamentos.  
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Afinal de contas, nos mercados de consumidores-mercadorias, a 
necessidade de substituir objetos de consumo “defasados”, menos 
que plenamente satisfatórios e/ou não mais desejados está inscrita 
no design dos produtos e nas campanhas publicitárias calculadas 
para o crescimento constante das vendas (BAUMAN, 2008, p. 31). 
 

 
Algumas destas modulações podem ser observadas na construção da 

campanha. Como previamente mencionado, um dos elementos da ação consistia no 

hotsite construído para a revelação do produto e para uma maior interação com o 

público. Neste sentido, tal qual um ticket de entrada de um parque de diversões, o 

hotsite pedia, antes de desfrutar da experiência oferecida, que o visitante fizesse um 

login, ou por meio do Facebook, ou criando uma conta por meio de seu e-mail 

pessoal, como observado na Figura 20. Este recurso permitiria que ele usufruísse de 

forma mais completa de alguns elementos da campanha: os jogos e os prêmios 

disponíveis só seriam possíveis mediante esta conexão mais direta. É interessante para 

a marca saber com quem está falando, pois o nome, o sobrenome e todos os dados 

daquele consumidor disponíveis na nuvem constituem uma maneira mais sólida de 

chegar até ele e estabelecer uma relação. É um movimento de ação e reação constante, 

nós de uma rede que se formam e se espalham em torno da vida online do usuário já 

que, embora esteja cerceada pelo ambiente virtual onde é possível o anonimato e o 

desfrute de experiências sem revelar identidades, a campanha HD Not Retouched cria, 

constantemente, elementos que estabeleçam um vínculo mais duradouro do que o 

simples recebimento de uma mensagem. 

 

 
Figura 21. Zoom da página inicial do hotsite da campanha HD Not Retouched. 

 

É um artifício amplamente utilizado e natural para os usuários de mídias 

sociais. Qualquer um pode participar de uma rede social como Facebook e optar por 

manter seu perfil acessível somente para os amigos mais próximos, mas no momento 

em que uma marca desenvolve uma ação promocional, por exemplo, o indivíduo que 

possui seu perfil “trancado” só conseguirá participar se permitir que a empresa tenha 
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acesso a determinados dados do seu perfil, até mesmo exigindo o compartilhamento 

público de postagens para que a presença na ação seja validada pelos 

desenvolvedores. Ou se está ativo e, para todos os fins, comprovadamente presente, 

consumindo e compartilhando informação, ou estará excluído, relegado e fadado à 

invisibilidade. A simples pergunta “Você ainda está aí?”, feita pelo Netflix ao 

identificar um congelamento da atividade daquele que assiste a um filme, muito 

embora soe como um diálogo despretensioso e informal, tal qual um amigo pergunta 

se ainda estamos prestando atenção em algum assunto, compõe esta exigência da 

presença no online, um meio importante de identificar e prender, por mais 15 

minutinhos, o consumidor em sua plataforma de trabalho.  

Tal qual um caminho de pegadas na areia, estes estratagemas buscam fazer 

com que o sujeito deixe seus rastros para que, posteriormente, eles possam ser 

estudados e considerados no momento de pensar, produzir e veicular novas ações de 

comunicação. É um vínculo estabelecido entre as redes e o mercado, pois, como 

aponta Pierre Musso: 

“A rede é uma figura posicionada sobre a borda pontiaguda que faz 
oscilar da circulação à vigilância ou o inverso. A figura da rede está 
sempre pronta a inverter-se: da circulação à vigilância, ou da 
vigilância à circulação. Conforme o modo de funcionamento da 
rede, está-se de um lado ou do outro, pois a metáfora da rede é 
bicéfala: vigilância da circulação e circulação da vigilância” 
(MUSSO, 2013, p. 34) 

 

É entremeado pela tessitura narrativa da campanha que o ato de inserir-se de 

forma gradual na vida do consumidor acontece, oferecendo, por meio de elementos 

variados, uma outra face a todas as falas de liberdade de escolha e autonomia 

presentes nas redes sociais. A vigilância e o monitoramento “são imanentes a tais 

redes e são parte integrante tanto da eficácia do sistema, que monitora, arquiva e 

analisa os dados disponibilizados pelos usuários de modo a otimizar seus serviços, 

quanto das relações sociais que aí se travam” (BRUNO, 2009, p. 4). Diferente do 

panóptico de Bentham, os dispositivos de vigilância nas redes são mais silenciosos e 

difíceis de enxergar. À parte do espaço físico e fechado das instituições, o ciberespaço 

constitui um lugar que expande profusamente a quantidade de indivíduos sujeitos à 

observação e coleta de dados.  Na medida em que não podemos distinguir aquele que 

nos observa e estuda, e na medida em que as formas de inserção do mesmo nos 
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processos de sociabilidade se entrecruzam com dinâmicas cotidianas e naturalizadas, 

identificar a presença do observador e imprimir algum tipo de resistência torna-se 

mais trabalhoso. Como aponta Pelbart, “no regime subsequente de biopoder ele passa 

a funcionar na base da incitação, do reforço, da vigilância, visando a otimização das 

forças vitais que ele submete” (PELBART, 2007, p. 59). 

É desta forma que, ao beber da fonte do “faça você mesmo”, criando um 

concurso que traria as novas faces da linha de produtos, faces anônimas, reais e não 

menos belas que as modelos anteriormente apresentadas, a MakeUp For Ever visiona 

um consumidor ativo, sensível e com sede de compartilhar, participar e deixar sua 

própria marca, conferindo visibilidade para o indivíduo comum. A participação do 

sujeito na produção de conteúdo é “ao mesmo tempo uma dimensão potencial de 

resistência às práticas de vigilância e controle, e uma fonte profícua de dados e 

conhecimentos que nutrem essas mesmas práticas, sobretudo as da vigilância digital” 

(BRUNO, 2009, p. 4), o que acaba por fazer a linha demarcatória entre um e outro 

muito fina e, por vezes, difícil de identificar. 

São agenciamentos que, envolvendo as redes que fazem parte de nosso 

cotidiano, provocam aberturas, encontros e confrontos de determinadas práticas de 

partilha e identificação de si, em um ambiente tão vasto e multifacetado quanto a 

world wide web que compõe a nova cultura comunicacional. Nossa subjetividade e o 

estar no mundo são cada vez mais contornados pelas tecnologias comunicacionais 

contemporâneas de modo heterogêneo, descentralizado e com propósitos variados.  

3.4 Nuances de resistência 

 É importante frisar, contudo, que não se trata de um determinismo 

apocalíptico nem com relação à publicidade, nem com relação à tecnologia, conforme 

tratamos anteriormente. Em meio a um horizonte de possibilidades, não cabe a 

ingenuidade de considerar que uma força maior está em poder das linhas que 

movimentam as marionetes como bem entende; existe uma enormidade de elementos 

que fazem com que o indivíduo-consumidor tenha acesso às estratégias, normas e 

políticas às quais está sujeito. Não é difícil entender e perceber que, colocando de 

lado as mil e uma formas de capturar a atenção do público-alvo, o objetivo primeiro 

de uma campanha publicitária é resultar no consumo. A partir deste simples fato, 
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todos somos dotados de uma capacidade de escolha, por mais intensa que a 

experiência à qual estamos suscetíveis seja.  

Da mesma forma, todo usuário de redes sociais que seja mais atento pode 

perceber que, baseado em seus cliques de pesquisa e interesses,  surgem anúncios em 

seus perfis. Esta informação, inclusive, pode ser encontrada de forma clara e direta, 

por exemplo, no Facebook: “Suas preferências de anúncio têm base em informações 

compartilhadas por você com o Facebook, páginas que você curte ou das quais 

participa, anúncios nos quais você clica, aplicativos e sites que você usa e 

informações de nossos provedores de dados e anunciantes”, e “O Facebook e outras 

empresas usam tecnologias como cookies, pixel tags e armazenamento local para 

mostrar a você anúncios úteis. Por exemplo, um cookie pode ajudar um anunciante a 

entender se você viu um anúncio de seu produto no Facebook antes de você compra-

lo no site.”.  

Isto posto, entende-se que estamos e sempre estivemos inseridos em um 

movimento de tensão, um movimento constante de construções e desconstruções que 

se arquitetam de acordo com lógicas políticas, sociais, de mercado e culturais, 

metamorfoseando-se em uma multiplicidade de usos que compõem nossas identidades 

e subjetividades. 

É nesse cenário que Guattari propõe o desenvolvimento de modos de 

subjetivação singulares. Como mencionado no capítulo dois, o autor concebe a 

subjetividade como produção e enxerga nos processos de singularização os 

mecanismos necessários para uma possível afirmação de valores num registro 

particular, “independente das escalas de valor que nos cercam e espreitam de todos os 

lados” (GUATTARI; ROLNIK, 1996, p. 47). Esta perspectiva dá combustível à ideia 

de que não estamos completamente presos a uma estrutura de dominação organizada 

de cima para baixo, mas que, expressa em um nível micropolítico, é formada por “n 

processos de subjetivação, que flutuam constantemente segundo os dados, segundo a 

composição dos agenciamentos, segundo os momentos que vão e vêm.” (idem, p. 

132). Estar alerta para tudo o que possa bloquear os processos de transformação no 

campo subjetivo, para o potencial criador e as infinitas possibilidades de montagem 

do desejo, pode ser encarado como uma forma de resistência.  
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Pode-se com efeito falar de processos de subjetivação quando se 
considera as diversas maneiras pelas quais os indivíduos ou as 
coletividades se constituem como sujeitos: tais processos só valem 
na medida em que, quando acontecem, escapam tanto aos saberes 
constituídos como aos poderes dominantes. Mesmo se na sequencia 
eles se engendram novos poderes ou tornam a integrar novos 
saberes. Mas naquele preciso momento eles têm efetivamente uma 
espontaneidade rebelde. Não há aí nenhum retorno ao “sujeito”, isto 
é, a uma instancia dotada de deveres, de poder e de saber. Mais do 
que de processos de subjetivação, se poderia falar principalmente de 
novos tipos de acontecimentos: acontecimentos que não se explicam 
pelos estados de coisa que os suscitam, ou nos quais eles tornam a 
cair. Eles se elevam por um instante, e é este momento que é 
importante, é a oportunidade que é preciso agarrar. (DELEUZE, 
1992, p. 217) 
 

Observar uma criança criar uma forma própria de expressar-se, nomear o 

mundo a sua volta, deixá-la envolver-se em abstrações antes de normatizações; 

desviar-se minimamente das imposições de tempo e rotina e oferecer a estas 

construções novas condições de possibilidade; explorar os discursos publicitários, 

jornalísticos, políticos e culturais que chegam até nós não isoladamente, mas em 

constante associação uns com os outros; ir além das certezas prometidas por um 

produto comunicacional e perguntar(-se), tal qual a autora do blog Petiscos: vocês 

confiam?; direcionar, ao mesmo tempo, os questionamentos para si, praticando 

possibilidades de análise que, partindo do individual, constitui um pontapé para 

processos de singularização por meio de trocas de experiências, produções e 

afetividades; encarar imagens não enquanto representação mimética, mas enquanto 

artefato, uma expressão e diálogo constantes com modos de vida típicos das 

sociedades que as produzem; enxergar as incongruências, descontinuidades, fios e nós 

que costuram os fenômenos que nos rodeiam; exercitar novos olhares e relações entre 

dispositivos e experiências, entre o que chega até nós e os lugares pelos quais 

chegam, desencadeando uma transformação nos sistemas coletivos de percepção e 

sensibilidade; estranhar, inquietar-se, negociar, promover diferentes travessias; 

existem, enfim, múltiplas possibilidades de recusar e reapropriar os modos de 

encodificação preestabelecidos nas narrativas e sistemas aos quais estamos 

cotidianamente sujeitos, exercendo ao máximo o pequeno coeficiente de liberdade, 

autonomia e autoridade de que verdadeiramente dispomos, e não aquele oferecido por 

sistemas já pré-estabelecidos.  
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Estamos diante de uma economia imaterial que produz informações, serviços, 

imagens e subjetividades, e é nos requisitos de criatividade, imaginação e formas de 

conectividade, ou seja, das novas fontes de valor, que mora também os grãos de areia 

necessários ao alicerce da resistência. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 Para além de considerações, encaro que o processo de construção deste 

trabalho me provocou profundas impressões, vestígios que estão ainda mudando de 

cor e forma: o que se inicia envolto em uma premissa teórica e acadêmica, acaba por 

mostrar-se infinitamente processual, sem início, meio ou fim precisos, muito embora 

permaneça inscrito em um sistema de normas que, de alguma maneira, necessita de 

uma palavra inicial e um ponto final.  Os vestígios deixados pelas reflexões ao longo 

do processo ficaram estampadas pelo corpo que entrou e saiu da rotina, nas centenas 

de folhas rabiscadas espalhadas pela casa, na minha relação com meus pares, com a 

rua, o computador e com o próprio mestrado. Aquilo que conhecia – ou achava que 

conhecia – a respeito de uma pesquisa e a respeito da minha capacidade de ser 

sensibilizada por diferentes instâncias por diversas vezes foi refutado, virado do 

avesso e questionado, não só por pessoas, mas também pelo próprio objeto que me 

tomava de assalto a cada novo movimento. Se antes achava que deveria derrubar os 

muros que constituíam as relações de poder das quais participamos, agora não só 

enxergo que tais relações não são apenas muros, mas igualmente possibilidades, como 

também percebo a potência que existe em encontrar formas de criar fendas e 

atravessá-los ao invés de derrubá-los.  

A partir da discussão das relações entre imagem e tecnologia estabelecidas em 

na campanha HD Not Retouched da empresa francesa Make Up For Ever, procurei 

evidenciar alguns dos modos pelos quais o discurso publicitário reforça uma visão 

tecnicista de tecnologia, imprimindo em nossas relações com a técnica uma 

centralidade que concorre para produção de estilos de vida e visões de mundo 

alinhados com os imperativos do consumo. 

 É interessante perceber que os contornos que tais descobertas, que podem 

parecer simples e óbvias em um primeiro momento, resultam em um fluxo sensível de 

tentativas, erros e acertos. Em diversas ocasiões o equilíbrio que existe na linha tênue 

entre analisar uma campanha publicitária enquanto um sintoma e analisá-la 

simplesmente pela descrição de seus componentes era abalado. Pretendeu-se, para 

além da interpretação de um fenômeno como a publicidade, investigar a hipótese de 

que seus arranjos enunciativos constroem e reafirmam, enquanto uma parte minúscula 

diante de uma infinidade de lugares, uma relação naturalizada do indivíduo com a 
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técnica, aqui objetivada em nome do consumo. A campanha HD Not Retouched 

representa uma rede de relações, práticas e discursos que trazem à baila um sentido e 

um valor para a relação que imprimimos à técnica em nosso cotidiano.  

Essa relação é uma constante dança entre tempos, marcada por uma profusão 

de rupturas e descontinuidades. Contestando a hierarquização do que entendemos por 

tempo e cronologia (enquanto noção de medida que se estabeleceu conforme vimos 

no vídeo A Briefer History of Time), entendemos que as redes são estruturas 

desafiantes de uma organização, ao mesmo tempo que são parte de um conjunto de 

tensões e negociações que neste trabalho refletem as potencialidades das imagens e da 

técnica.  

Desta forma, não há como atribuir somente à contemporaneidade o caráter 

“evolutivo” da técnica e suas possibilidades relacionais. Dizer que a técnica hoje é 

mais evoluída e que por isso necessitamos dela pode ser perigoso, afinal por técnica 

não entendemos apenas os gadgets, mas um processo de mediação entre relações. 

Assim, acostumados com a noção linear de evolução, é importante entendermos como 

cada época traz consigo condições e modulações ímpares, e estabelecer uma unidade 

de medida sobre elas é pisar em um terreno tão movediço quanto generalizante. A 

narrativa é uma conjunção entre tempo, memória e os entremeios; nossas experiências 

e relações com a publicidade, com o celular, com os livros impressos, com a nuvem e 

com tantos outros dispositivos são uma constante travessia, e isto, como aponta 

Agamben (2009), é ver a escuridão: ser contemporâneo. Não se deixar cegar pelas 

luzes do atual e não cessar o estranhamento e a interpelação acerca dos eventos que 

fazem parte de nossa caminhada.  

É curioso como isto também causou impressão tão profunda em mim que, 

sentada no chão de uma livraria enquanto esperava uma amiga, com um livro 

chamado Risíveis Amores, de um escritor tcheco chamado Milan Kundera escolhido 

ao acaso, me deparei com um trecho que resume, de forma bastante simples, a forma 

como esta complexa relação entre tempo e experiência na contemporaneidade chegou 

a mim:  

 “Atravessamos o presente de olhos vendados, mal podemos pressentir 
ou adivinhar o que estamos vivendo. Só mais tarde, quando a venda é 
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retirada e examinamos o passado, percebemos o que vivemos e 
compreendemos o sentido do que se passou.” 

 
 Em um momento e com um objeto completamente desassociado de minha 

pesquisa em mãos, me atravessou a compreensão de que, de “olhos vendados”, nos 

permitindo caminhar através de imprevistos e crises, e não somente através daquilo 

que está claro e iluminado em nossa frente, é que poderemos nos aproximar da 

compreensão a respeito da real potência que existe em nossa relação com a técnica e 

os incitamentos que dela fazem uso. 

 Foi desta forma que pretendi investigar a campanha, apenas um dos milhares 

de lugares possíveis de se investigar os formatos desta relação. Foi por meio dos 

elementos que ia descobrindo conforme caminhava, mergulhada em dúvidas e 

inseguranças, procurando me atentar ao que não estava dito de forma explícita, que 

encontrei com a ajuda de aulas, orientações, conversas, livros e idas à banca de 

revistas algumas pistas para, a partir do caldeirão de ingredientes que é um produto 

comunicacional, iniciar a investigação do que se pode entender acerca da nossa 

relação com tecnologia ontem e hoje.  

 O que é possível apontar é isto: sob uma perspectiva sociotécnica, as 

tecnologias geram efeitos ao mesmo tempo em que estão suscetíveis a também sofrer 

efeitos; os modos de produção, tal qual uma campanha publicitária, articulam-se de 

forma a produzir desejos por meio de enunciados que encodificam nossa maneira de 

perceber o mundo. Os agenciamentos imbuídos nos discursos promovidos pela Make 

Up For Ever traçam um caminho que, mediante uma reorganização do olhar, 

possibilita enxergar um paradoxo entre o uso de técnicas que reforçam uma 

abordagem ao mesmo tempo em que se constrói a narrativa que promete ser livre de 

outro uso técnico. Certamente esta visão não foi intencional pelos idealizadores da 

campanha e muito menos pela marca, afinal o que ela promove é um produto 

cosmético, e não uma tecnologia (ou a falta dela) per se. Este confronto é uma nuance 

que se observou a partir do momento em que se começou a desmontar as imagens 

olhando muito mais para o como do que para o que elas versam. Para além de uma 

evolução linear dos modos de se produzir ou alterar as imagens, investigar o que 

poderia estar por trás da superfície da “não-manipulação” digital da campanha e das 

narrativas de legitimação da imagem culminou na identificação de uma intenção de 

discurso engessada em um contexto social, cultural e econômico. 
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 Tal engessamento não significa a queda em um buraco negro governado por 

um poder totalizante do qual nunca conseguiremos sair. O próprio ato de desenredar a 

campanha como forma de iniciar a investigação de um fenômeno mais amplo 

constitui uma evidência disto. Apropriar-se das imagens da campanha e fazer 

questionamentos levando em consideração os lugares de circulação, bem como fazer 

paralelos entre abordagens semelhantes e diferentes ao longo dos anos no campo 

comunicacional são pontapés para um processo de transformação, de abertura de 

fendas nos muros das individualidades serializadas. Esta, aliás, seja talvez a única 

certeza possível de retirar desta caminhada: a resistência sempre estará presente de 

alguma maneira, pois as formas de vida visadas são exatamente isso, um conjunto 

vivo, e não uma massa inerte a mercê do capital.  

Quando o sucesso de uma marca ou de uma campanha se confunde com o 

sucesso pessoal do consumidor ao colocar nas mãos dele uma suposta autoridade 

acerca de suas escolhas abalizadas por, por exemplo, estratégias de interação por meio 

de redes sociais e dispositivos técnicos, encontra-se aí uma alegria, um prazer em 

identificar-se e/ou fazer uso de seus bens e serviços. Enxergar-se, apoiado em uma 

tecnologia high definition, em uma pele com poros, rugas e marcas e que ainda assim 

estampa um anúncio de maquiagens é o que Deleuze (1992) chama de “as alegrias do 

marketing”, que nos coloca a mercê dos nossos próprios desejos, pedindo por uma 

motivação permanente. Isto, contudo, não inviabiliza a possibilidade de olhar a 

contrapelo as construções sociais às quais estamos sujeitos e ensejar novas 

associações, novas formas de cooperação, um feito que se pretendeu alcançar ao 

longo destas páginas em que nos debruçamos. 

 Ancorados em uma metodologia de investigação de processos e possibilidades 

existentes, os limites deste trabalho ficam claros: não se ambicionou interpretar 

fenômenos, mas sim, através da observação e descrição dos atores envolvidos na 

relação homem-técnica, no contexto de uma campanha publicitária, mapear as 

mediações que sustentam o mesmo na roupagem do novo, mas que também são as 

mesmas capazes de gerar mudanças em nossa sociedade. 
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ANEXOS 
 

Texto narrado em off do vídeo “A Briefer History of Time: how technology 

changes us in unexpected ways”  

 

TRY TO IMAGINE A WORLD WHERE THERE’S NO SUCH THING AS 
10:30 A.M, OR 3:15 OR 3 MINUTES PAST 5. SOUNDS STRANGE, ISN’T IT? 
BUT ACCTUALLY FOR MOST OF HUMAN EXISTANCE THIS WAS HOW WE 
LIVED. THIS [SUN] WAS THE COSEST THING WE HAD TO A CLOCK, AND 
TO BE HONEST, IT WAS ALL WE NEEDED. WE WAKE UP WHEN THE SUN 
CAME UP, ATE WHEN WE WERE HUNGRY AND SLEPT WHEN THE SUN 
WENT DOWN. NOW I HAVE TWO STORIES TO TELL YOU ABOUT WHAT 
HAPPENED NEXT, AND THEY BOTH START IN 1657. A PRETTY GOOD 
YEAR, ALL THINGS CONSIDERED YOU COULD BUY COFFEE FOR THE 
FIRST TIME IN PARIS AND CHOCOLATE FOR THE FIRST TIME IN 
LONDON. URRAH! AND IT WAS ALSO THE YEAR THIS THING WAS 
INVENTED. THAT COIL IN THE MIDDLE IS CALLED A BALANCE SPRING, 
AND WHEN YOU GIVE IT A PUSH, WELL, IT DOESN’T STOP MOVING. 
ATTACH A FEW PARTS  AND A RULE INTO IT AND YOU’VE GOT... YES, 
YOU GUESSED IT.  

WE’VE BEEN USING SUN DIALS, WATER CLOCKS AND SAND TO 
KEEP TIME FOR THOUSANDS OF YEARS OF COURSE, BUT NOW, NOW 
TIME WAS MECANICAL. SUDDENLY WE HAD A RELIABLE WAY OF 
MEASURING SOMETHING THAT HAVE ALWAYS BEEN EFEMERAL. AND 
PEOPLE STARTED TO WONDER, IF TIME CAN BE MEASURED, WHAT ELSE 
COULD BE? WE STARTED THINKING LIKE MODERN SCIENTISTS, 
MEASURING AND OBSERVING, AND IN THE NEXT 50 YEARS WE GOT THE 
FIRST CALCULATOR, THE FIRST COCKOO CLOCK, THE FIRST PIANO, 
REFLECTED TELESCOPE AND EVEN THE FIRST BOTTLE OF CHAMPAGNE. 
AND WHEN CLOCKS GOT SMALLER, WE COULD PUT THEM ON SHIPS 
WHERE THEY HELPED US NAVIGATE OPOSITION ON THE SEAS AND AGE 
OF DESCOVERY AND TRADE BEGIN. FINNALY THE UNIVERSE ITSELF 
BECAME SOMETHING THAT COULD BE STUDIED, MEASURED AND 
EVENTUALLY EXPLORED. IT’S AMAZING THAT THE SCIENCE THAT 
MAKE SO MAKE MODERN THINGS FROM YOUR IPHONE TO THE 
INTERNET POSSIBLE CAN ALL BE TRACED BACK TO THIS LITTLE 
SPRING.  

BUT WAIT! THERE’S ALSO ANOTHER SIDE TO THE STORY. 
BECAUSE ALTHOUGH TECHNOLOGY CHANGES THE WORLD, THERE’S 
SOMETHING ELSE IT CHANGES TOO, SOMETHING THAT’S SO SUTILE 
THAT WE HARDLY EVER NOTICED IT. TO SEE WHAT THAT IS, WE NEED 
TO GO BACK TO 1657 AND GIVE THIS ANOTHER PUSH. DO YOU SEE THE 
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WAY IT MOVES? OSCILATING, BACK AND FORTH? TIME ISN’T THIS 
FLUID THING ANYMORE, IT HAS BEEN DIVIDED INTO A SERIES OF 
UNIFORM EQUALY SPACED MOMENTS, AND I KNOW THIS MAY NOT 
SEEN LIKE IT’S A BIG DEAL, BUT IT DOES SOMETHING PROFUND 
BECAUSE WE STARTED TO WONDER: IF TIME COULD BE BROKEN UP 
INTO SMALL UNIFORM PIECES, WHAT ELSE COULD BE? WHEN WE 
MECANIZED TIME, WE ALSO, AND COMPLETELY BY ACCIDENT, 
MECANIZED US. AND WHEN THE CLOCKS GOT SMALLER, TIME COULD 
FOLLOW US EVERYWHERE, A CONSTANT REMINDER OF HOURS, 
MINUTES, SECONDS, LOST OR WON. NOW WE DON’T EAT WHEN WE’RE 
HUNGRY, WE EAT WHEN IT’S TIME TO EAT, WE DON’T SLEEP WHEN 
WE’RE TIRED, WE SLEEP WHEN IT’S TIME TO SLEEP. WE’VE BUILT AN 
AMAZING WORLD THAT RUNS LIKE CLOCK WORK, ONLY THAT THESE 
DAYS, SO DO WE. THIS ISN’T A BAD THING, WE’VE COME A LONG WAY. 
BUT TECHNOLOGY DOESN’T JUST CHANGE THE WORLD, IT CHANGES 
HOW WE PERCEIVE IT. OFTEN, IN FUNDAMENTAL WAYS. 
 

	


