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Relatório Seminário 1 

 

1. Em que medida a reprodutibilidade das imagens alimentou a estetização da vida 

cotidiana? 

 

A reflexão sobre a reprodutibilidade técnica remonta a Walter Benjamin em seu 

clássico ensaio “A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica” em um contexto 

capitalista, mais precisamente no período entre guerras. Reproduzir algo, como expõe 

Benjamin, não era algo novo, uma vez que a obra de arte sempre foi passível de ser 

reproduzida. Homens imitavam homens, mestres passavam conhecimento aos seus discípulos, 

de modo que as obras eram difundidas. O que autor chama a atenção é para a conquista de um 

lugar próprio, entre os procedimentos artísticos, que a reprodução técnica conquistou para si. 

Ao pensar sobre a estetização da vida cotidiana, Featherstone (1995) destaca três 

sentidos em que esse processo pode ser analisado. O primeiro diz respeito ao rompimento das 

fronteiras entre arte e vida cotidiana, a queda das hierarquias culturais, que passam a ser 

igualadas e niveladas. A centralidade do pensamento está em que “a arte pode estar em 

qualquer lugar ou em qualquer coisa” (p.99), até mesmo no corpo. A aproximação da obra de 

arte do espectador e sua inserção na vida cotidiana se deve, referenciado-se em Benjamin, à 

reprodução técnica, que permitiu “colocar a cópia do original em situações impossíveis para o 

próprio original” (p.168), de maneira que a reprodução substitui a existência única da obra por 

sua existência serial. Featherstone (1995) destaca, também, que é uma preocupação das 

massas fazer com que as coisas fiquem mais próximas de si mesma. A necessidade em possuir 

o objeto, o mais perto possível, seja em sua imagem, em sua cópia, em sua reprodução, torna-

se, a cada dia irresistível.  



Benjamin  aborda que, apesar dessas circunstâncias manterem intacto o conteúdo das 

obras, elas desvalorizam o aqui e agora dos objetos. A perda desse elemento no lugar em que 

a obra de arte se encontra se refere à atrofiação do que o autor nomeia de ‘aura’. Observa-se 

que a reprodutibilidade técnica possibilita a emancipação da obra de arte, mas nunca destaca 

completamente a imagem de seu âmbito tradicional, associado a uma função ritual. Nota-se, 

ainda, que “a obra de arte reproduzida é cada vez mais a reprodução de uma obra de arte 

criada para ser reproduzida.” (p.171). Com essa emancipação, de acordo com Benjamin,  as 

ocasiões para que as obras de arte sejam expostas aumentam. A própria vida se insere em um 

projeto de ser transformada em obra de arte. 

Esse segundo aspecto, de que “a estetização da vida cotidiana pode designar o projeto 

de transformar a vida numa obra de arte” (p.99), discutido por Featherstone (1995), implica 

na realização de originalidade e superioridade por meio da moda, da maneira de agir, dos 

hábitos pessoais, entre outros. A busca por novos gostos e sensações e a construção de estilos 

de vida distintos, segundo o autor, constituem um dos aspectos centrais da cultura de consumo 

que devem estar associados ao consumo estético que cause prazer estético. Assim, as imagens 

técnicas e as técnicas de reprodução potencializam o valor de exposição dos artefatos e 

recuam o valor de culto que eles apresentam, superexpondo-os à sociedade (de consumo). 

Isso se relaciona com o terceiro e último sentido de estetização da vida cotidiana 

apresentado por Featherstone (1995) e que “designa o fluxo veloz de signos e imagens que 

saturam a trama da vida cotidiana na sociedade contemporânea” (p.100). O autor chama a 

atenção para a importância que esse terceiro aspecto tem para o desenvolvimento da cultura 

de consumo. Ao citar Baudrillard (1983), o autor expõe que “a arte deixou de ser uma 

realidade protegida e separada” (p.101), em outras palavras, ela perdeu sua aura e ingressou 

nos contextos de produção e reprodução capitalistas, de maneira que tudo, “mesmo que seja a 

realidade cotidiana e banal, é por isso mesmo classificado como arte e se torna estético.” 

(p.101). 

A estetização da vida cotidiana, portanto, pode ser pensada a partir da abolição da 

distinção entre realidade e imagem (Featherstone, 1995) potencializada pela reprodutibilidade 

técnica (Benjamin), de modo que o valor de troca dos objetos suprimiu o valor de uso 

(Adorno apud Featherstone), conferindo-lhes um valor de troca abstrato ou valor de uso 

secundário, ao qual Baudrillard chama de valor-signo. Por meio das imagens, segundo 

Featherstone (1995), há uma constante reativação de desejos pela sociedade de consumo 

capitalista, que não apenas divulga um materialismo dominante como estetiza e fantasia a 

realidade (Haug apud Featherstone). 



2. Analise a repercussão gerada pelo aumento da velocidade na circulação das imagens 

sobre as dimensões espaço-temporais contemporâneas. 

 

Partindo da premissa de que as relações entre o “aumento da velocidade na circulação 

de imagens” e as “novas configurações espaço-temporais contemporâneas” não podem ser 

satisfatoriamente compreendidas em uma perspectiva linear, chamamos a atenção para a 

dinâmica sócio-cultural em que se inserem os aspectos da tecnicidade e do engendramento de 

novas sensibilidades.  Por esse caminho, refletimos sobre a reprodutibilidade técnica não 

somente em termos de “fabricação” de novas identidades e arranjos sociais, mas, também, de 

sua inserção em contextos mais abrangentes (culturais, econômicos, políticos) que envolvem 

a reiteração de processos sociais que legitimam e afirmam historicamente determinadas 

concepções de tempo e espaço. Estas concepções, por sua vez, perfilam novas identidades 

sociais, coletivas e subjetivas.  

Walter Benjamin, em seu escrito “A obra de arte na era de sua reprodutibilidade 

técnica”, evidenciou que a “forma de percepção das coletividades humanas se transforma ao 

mesmo tempo que seu modo de existência”. Sendo assim, quando de sua afirmação da “perda 

da aura da obra de arte”, Benjamin atentou para uma nova experiência - não apenas estética - 

que se intensificava entre seus contemporâneos, a qual se vinculava, por exemplo, a frenesi do 

espaço urbano. Quanto à obra de arte, constatava-se uma ruptura com a tradição que, até 

então, estabelecia-se sob os auspícios da autoridade e da autenticidade do objeto artístico, e 

legava-se à arte outros espaços reforçados com o advento da reprodutibilidade em série. Essa 

conjuntura faria, segundo a perspectiva benjaminiana, com que a arte passasse a “emancipar-

se de sua existência parasitária, destacando-se do ritual” (p. 171).  

O aumento da velocidade na circulação de imagens evidencia, de alguma maneira, 

uma experiência moderna marcada pela rapidez/fugacidade, pela constante presentificação do 

tempo e pela fragmentação do espaço. Essa experiência, conforme alguns teóricos apontam, é 

extrapolada contemporaneamente por uma lógica de consumo marcada cada vez mais por um 

impulso e pelo desejo de estetização que, não necessariamente, é fundada numa auto-

consciência interpretativa, mas sobretudo em um desejo de aquisição e de prazer estético. 

Desejo reativado, segundo Featherstone (1995), constantemente pelas imagens, sejam elas 

veiculadas pela publicidade, em exposições ou em espetáculos.  

Featherstone (1995) cita Klapan (1986) para exemplificar essa mistura 

espaço/temporal, utilizando como objeto de estudo o canal de TV MTV. O referido canal 

trabalha com a lógica do eterno presente, em que as experiências do passado se misturam com 



as tendências do futuro, formando um presente que mistura gêneros, formas da arte culta, 

popular e comercial. Porém, além das chamadas mídias, podemos notar essa tendência em 

vários aspectos da vida cotidiana, como, por exemplo, na arquitetura das grandes cidades. Os 

shoppings centers podem ser considerados espaços artificiais, uma reprodução em um micro 

espaço da vida cotidiana das grandes metrópoles. Nesses locais se encontra de tudo, de 

restaurantes a farmácias, em um ambiente controlado, quase sem variação temporal, em que 

se vive um eterno presente.     

A difusão massiva de imagens, então, traz uma certa atemporalidade, um presente 

contínuo, um achatamento de tempos, em que o futuro e o passado perdem força para o tempo 

presente. Há como se observa, não somente uma alteração na percepção do tempo como, 

também, do espaço. A cidade passa a ser vista de outra maneira. As grandes cidades das 

sociedades capitalistas,  segundo Lash (1988) citado por Featherstone (1995), tornam-se 

locais do mundo em que mercadorias em fluxo, imagens e corpos permanecem em constante 

mutação. Os espaços se apresentam dessacralizados, uma vez que local de exposição deixou 

de ser fixo e se tornou ampliado, no sentido de que a arte pode estar em qualquer lugar a 

qualquer hora. 

 

3. Como as estéticas da comunicação podem servir, na vida cotidiana, as estratégias de 

controle e de resistência? 

 

Ao refletir sobre a sociedade de consumo, em que o volume de informações é intenso 

e ligeiro, de modo que  elas são provenientes de diversas fontes diferentes, como jornal, 

internet, televisão, entre outras; compreende-se que a informação, para retomar Deleuze, 

constitui-se por um conjunto de palavras de ordem que, de certo modo, instauram um sistema 

de crenças. Com isso, torna-se necessário repensar as estratégias de resistência possíveis ao 

controle institucionalizado pela sociedade do consumo (do controle, do espetáculo). 

A partir disso, entende-se que a estrutura do consumo se serve das estéticas da 

comunicação a fim de se legitimar enquanto discurso dominante. Nesse sentido, podemos 

pensar em diversas estratégias de dominação e resistência (exemplificadas a seguir), mas sem 

perder de vista que não se tratam de relações radicais, de luta entre o discurso de dominação e 

o de resistência, mas que há uma dinâmica de negociação entre os atores sociais dentro de 

determinados contextos. 

A respeito dessas estratégias, Featherstone (1995) destaca que “entre as classes 

médias, verificaram-se tentativas de usar símbolos de transgressão para causar escândalos 



paralelamente ao processo civilizador, que procurou determinar o controle das emoções por 

meio dos costumes” (p.113). Dessa maneira, entende-se que a sociedade institucionaliza 

regras que, ao longo do tempo, tornam-se dominantes e regem o modus vivendi dos indivíduos 

e suas relações coletivas em sociedade. Completando esse pensamento, o autor aponta que “o 

processo civilizador, portanto, envolveu um controle cada vez maior das emoções [...].” 

(p.116). 

A arte, como expõe Bell (1976) citado por Featherstone (1995), já era utilizada como 

uma estratégia de transgressão à sociedade durante o modernismo (meados do século XX) e, 

também, como se observa no dadaísmo. Tais práticas artísticas exemplifica que o autor aponta 

como um desinteresse pela noção de “vida ordeira, as convenções e controles da classe média 

respeitável.” (p.113). 

Dentre as possibilidade de se pensar as estéticas da comunicação como estratégias de 

resistência na vida cotidiana, em que a contra-informação contituir-se-ia em uma forma de 

resistência, como aponta Deleuze, pode-se tomar como exemplo o trabalho da agência 

canadense Adbusters1. Essa rede de artistas e profissionais do campo da comunicação 

funciona como uma agência de publicidade, com a diferença de ser voltada, exclusivamente, 

para o ativismo sócio-político-ambiental. Nota-se que em algumas de suas campanhas eles se 

apropriam da linguagem, da estética, de determinas propagandas já veiculadas (de carro, 

sapato, moda etc) para “comercializarem” justamente o inverso. Em outras palavras, eles 

articulam, ao seus modos, uma crítica à produção e oferta imposta pela sociedade de consumo 

que, no caso, poderiam ser tomadas como um exemplo de discurso dominador.  

A estetização de bens materiais ou serviços serve, assim, para ampliar a relação que os 

sujeitos podem estabelecer com determinados produtos, levando-os de sua natureza utilitária, 

meramente funcional, para uma natureza emocional, dotada de valor simbólico. Se de um lado 

as estratégias midiáticas tentam unir os sujeitos em torno de determinados bens simbólicos, 

em uma tentativa de controle da entropia social, esses mesmos sujeitos, em contrapartida, 

também sentirão a necessidade de resistirem por meio da individualidade.  

 

 

 

 

 

                                                        
1 ADBUSTERS. < http://www.adbusters.org> Acesso em: 08 abr. 2009. 
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