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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem o intuito de estudar marcas que foram objeto de estudo no decorrer da 

graduação pelo seu potencial comunicativo e seu alcance global. Nesse universo comercial 

foram ressaltadas as campanhas publicitárias de alto padrão técnico e o investimento em 

comunicação, que em muitos casos representa um investimento superior ao que é aplicado na 

produção do produto anunciado. Com isso, o trabalho tem por objetivo analisar o motivo 

desse volume investido em comunicação e demostrar através de intervenções artísticas o 

verdadeiro cliente que se esconde e lucra arriscando, muitas vezes, a saúde física e mental da 

população como um todo. Isso ocorre por meio de uma comunicação de massa, que busca 

vender conceitos de diferenciação social através de bens materiais, formando um pensamento 

coletivo comum e alienado na sociedade, em relação aos diversos intuitos do mercado de 

marcas. Isso se deve a intenções que distorcem a motivação de consumo atual, que se 

encontram implícitas nesse sistema enquanto não são racionalizados pelos consumidores, os 

quais então são alertados pela cultura Jamming, de forma crítica e opositora ao que pregam as 

marcas estudadas. 

 

Palavras-chave: Contracultura; Consumo; Cultura; Indústria Cultural; Jamming. 

  

ABSTRACT 

 

This research aims to study brands that have been studied during graduation for its 

communicative potential and its global reach. In this universe commercial ad campaigns for 

high technical standard and investment in communication, which in many cases is superior to 

what is used in the production of the product advertised investment were highlighted. With 

this, the paper aims to analyze the reason for the amount invested in communications and 

demonstrate through artistic interventions true client that hides and risking profits, often 

physical and mental health of the population as a whole. This occurs through a mass 

communication that seeks to sell concepts of social differentiation through material 

possessions, forming a common collective thinking and alienated in society in relation to the 

various motives of the branded market. This is the motivation that distort the intentions of 

current consumption, which are implicit in this system as they are not streamlined by 

consumers, which are then alerted by Culture Jamming, critically and who preach opposition 

to brands studied. 

 

Keywords: Counterculture; Consumption; Culture; Cultural Industry; Jamming. 
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“Amanheceu mais uma vez 

É hora de acordar para vencer 

E ter o que falar 

Alguém para mandar 

Uma vida pra ordenar 

Poder acumular 

e ai então viver, viver e prosperar, 

Mais nada a pensar, 

Me myself and I, 

E assim permanecer, 

credicard e status quo é tudo que 

penso ser, ilusão é questionar. 

O sonho médio vai, vai te conquistar 

e todo dia iremos juntos ao shopping pra gastar. 

Ter e sempre acreditar, princípio meio e fim 

A hipocrisia vai vencer 

Vou sorrir para você 

Será uma festa em meio a caos 

E as pessoas feias pagarão. 

Pois somos os eleitos, pelo menos achamos ser 

Nossa raça é superior 

Pois vou fingir ser daquela cor, 

Roberto Campos é o nosso guru 

 e para sempre seremos  liberais 

Pra trabalhar, pra viver! 

Não me importa se meus filhos não terão educação, 

Eles tem que ter dinheiro e visual. 

O sonho médio vai, vai te conquistar 

Mentalidade de plástico e uma imagem a zelar”. 

(DEAD FISH, 1998) 
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INTRODUÇÃO                                                                                                                                                                                                                                           

                

O excesso de exposições midiáticas atuais e o individualismo que cresce em paralelo 

racionalmente, se opõem à evolução do Homo sapiens, onde o mais importante são os bens 

materiais ou serviços que podemos comprar nos tornando parte integrante de uma 

determinada classe social. Tal cultura consumista cria desejos e necessidades moldando assim 

toda uma geração, diferenciando grupos pelas etiquetas que carregam. O indivíduo que não 

consegue se utilizar dessas marcas e serviços acaba se sentindo deslocado do mundo 

contemporâneo, se sentindo inferior aos demais, talvez por não possuir a assinatura ou um 

valor simbólico agregado ao produto. 

O estudo dessas marcas para criar um desejo comum onde vinculam a si conceitos que 

a tornam um modelo de vida, usando de artifícios persuasivos, celebridades da televisão e 

ícones esportivos ou musicais fizeram delas um caminho curto até a felicidade dita 

“individual e momentânea”. Dessa forma a publicidade se torna capaz de transformar uma 

marca em um estilo de vida, de conseguir transmitir uma ideia a milhões de pessoas e, em 

consequência disso, ser o motor que impulsiona o sistema capitalista que tende a criar um 

antagonismo entre o capital e o trabalho. Essa situação demonstra-se quando o produtor é 

esquecido e explorado, enquanto o consumidor é a única preocupação da marca, que se 

relaciona muitas vezes com seu consumidor de forma íntima e interpessoal, a fim de criar 

lações afetivos e de fidelidade com a mesma. Porque, então, não usar esse poder em prol de 

uma informação concreta de um estilo de vida mais igualitário, na busca de uma sociedade 

justa e de uma sustentabilidade real e não de maneira obscura, em que as marcas camuflam 

seus modos de produção, que exploram a mão de obra barata em países subdesenvolvidos e 

iludem que a felicidade da mentalidade social está diretamente relacionada ao consumo? 

A cultura jamming é um movimento que visa à promoção do conhecimento 

objetivando uma mudança social, e utilizando os mesmos artifícios que a publicidade usa para 

difundir uma marca, até mesmo o suporte pago por esta. Essa interferência midiática é uma 

maneira democrática do movimento expressar suas ideias, levando em consideração que os 

espaços comprados por essas são públicos e, tal fato, seria uma espécie de resposta àquela 

mensagem de pessoas que não concordam com o que veem e identificam sua real função. 

Diante desse contexto atual surge o seguinte problema de pesquisa deste estudo. Como 

usar os mesmos artifícios que essa cultura consumista se apoia para criar uma contracultura?      

Partindo desse problema de pesquisa o objetivo geral do estudo é entender como a cultura 

jamming através de um movimento artístico pode inspirar novas gerações. Para isso 
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inicialmente foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre comunicação, publicidade e 

propaganda, consumo, cultura, indústria cultural, contracultura e cultura jamming. A seguir 

foram selecionadas imagens enfatizando as de projeções globais e por fim analisando as 

alterações dos artistas e suas características. 

            Tal estudo se torna relevante para conhecer os métodos utilizados por essas 

corporações e seu impacto na cultura e na sociedade, além de reconhecer o êxito que suas 

estratégias agressivas tiveram, ocasionado a sua disseminação, bem como esse movimento a 

favor de uma sociedade mais bem informada tenta desmascarar grandes corporações. Por isso, 

o objetivo principal é demonstrar que a comunicação é fundamental no desenvolvimento 

humano e se deve dar a atenção àqueles que comunicam de forma agressiva, desde grandes 

marcas mostrando seus dentes na forma de um sorriso até mesmo um pichador: ambos 

querem comunicar sua razão aumentando assim seu alcance. Também, é uma das razões de 

escolha deste estudo o fato da cultura jamming ser um movimento contemporâneo 

imprevisível, livre e com atuações mais radicais que os tradicionais e o fato de não recusarem 

a mídia como ferramenta inclusive para subvertê-la questionando assim o funcionamento 

midiático da cultura. 

A comunicação não se restringe apenas a produtos e serviços ofertados, além disso, é 

observado que o acesso e também o excesso comunicativo que grandes marcas adquiriram 

com o passar dos anos participando de diversos lares na sociedade, desenhando o espaço 

público, tentando seduzir os consumidores desde o momento em que nascem e assim 

permanecem iludindo gerações. As estratégias usadas para a mistificação de produtos e 

marcas é a ferramenta fundamental para que a sociedade contemporânea compreenda a real 

situação mundial onde o sistema capitalista camufla sua verdadeira face. Por todos os lugares 

uma marca por mais sutil que seja se comunica e o sistema que se utiliza disso se torna quase 

que invencível e promete um mundo sustentável e igualitário, mas na soma de suas 

características esse resultado é impossível, então é possível interferir nisso utilizando a 

sapiência. 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

1 COMUNICAÇÃO 

 

 Do ponto de vista econômico a Comunicação é representada no ambiente empresarial 

privado, regido pelo imperativo do Capitalismo que com a globalização sofreu inúmeras 

mudanças estruturais. Isso segundo Chaui (2006) remete a fusões e aquisições, as quais 

ganharam o domínio da mídia e esses oligopólios quase monopólios recebem grandes 

investimentos e sua perspectiva de lucro é gigantesca. 

Do ponto de vista humano Comunicação é uma palavra derivada do termo latino 

communicare, que significa partilhar, participar algo, tornar comum. Através da comunicação, 

os seres humanos e os animais partilham diferentes informações entre si, tornando o ato de 

comunicar uma atividade essencial para a vida em sociedade. Sobre isso, segundo Santaella: 

 

Não nos interessa aqui refletir sobre os sentidos correntes de comunicação, mas 

sobre aqueles que foram e continuam sendo construídos através da tradição da 

pesquisa que foi levando gradativamente à constituição de um campo de saber 

relativamente autônomo que, sob o nome de comunicação, é tomado como 

referência e é levado adiante por comunidades de investigadores. Por isso mesmo, a 

questão não é simples. A comunicação nunca foi e está longe de ser um campo 

unificado, como, de resto, a unificação do conhecimento deixou de ser uma ambição 

em qualquer área das ciências. As teorias e métodos cresceram de tal maneira, no 

último século, em todas as áreas, que o confronto e, por vezes, o conflito de 

concepções e abordagens tornaram-se regra (SANTAELLA, 2004, p. 33).  

 

Para Canevacci (2001), o texto visual deve ser visto como um contexto inquieto onde 

seus três participantes o autor, o informante e o espectador tem papéis duplos de observadores 

e observados sendo atores do processo comunicativo. Conforme Sodré (apud SANTAELLA, 

2004, p.34) “é difícil pensar no conceito de ‘um’ objeto para uma disciplina social atravessada 

pela profunda fragmentação, tanto do fenômeno que procura conhecer quanto de seu próprio 

campo teórico”. Por ser diferente de outras disciplinas, continua Sodré: 

 

Como sociologia, antropologia, psicologia e história, que emergiram 

academicamente a partir do ‘continente’ filosófico, a Comunicação partiu tanto da 

Academia quanto do mercado e sempre teve maior peso prático (é um tipo de 

estreitamento ligado a produção de serviços) do que conceitual. Nessa conjuntura, 

simplesmente inexiste consenso teórico quanto a seu objeto. (apud SANTAELLA, 

2004, p.35). 

 

Visto isso, é possível encontrar na relação de mercado o objeto da comunicação, como 

um meio de projeção dos ideais e das necessidades humanas. Por isso, também segundo 

Corrêa e Gallicchio (1977) atualmente existem muitas faculdades de comunicação, visto que 

os homens sempre teve necessidade de comunicarem-se uns com os outros, o que é notado 
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desde os tempos das cavernas, mesmo de forma rudimentar o homem já buscava formas de 

comunicação. Isso demonstra a importância da interação social através da comunicação, ou 

seja, troca de ideias entre pessoas, que de acordo com Vestergaard (2000, p.15) “envolve 

necessariamente pelo menos duas pessoas, aquela que fala e aquela a quem se fala. No 

processo de comunicação, o significado é transmitido entre dois participantes. Mas não pode 

ser transmitido em abstrato, tem que ser materializado em algum código”. A partir de códigos 

como a escrita e as artes, o homem desenvolveu técnicas capazes de estreitar as relações 

interpessoais e a melhorar compreensão do mundo, como a partir das ciências sociais, bem 

como a Comunicação Social e seu afunilamento por meio da Publicidade e Propaganda. 

 

 

1.2 Publicidade e Propaganda 

 

Como o estudo faz referências aos ataques às grandes marcas que foram conduzidas 

por profissionais que delinearam estratégias e métodos de persuasão com esse intuito, será 

visto quais os aspectos da Publicidade e Propaganda e sua função que podem ser investigados 

nesta pesquisa. Segundo Vestergaard (2000), a propaganda pode se distinguir em comercial 

que é a mais frequente onde se aplica mais verba e a que afeta mais profundamente a 

sociedade como um todo, inclusive o estilo de vida dos consumidores da mesma. Já a 

propaganda não comercial seria as institucionais, entre órgãos governamentais e cidadãos ou 

os apelos de associações e sociedades sem fins lucrativos. 

 Com isso, para Sant’Anna: 

 

Publicidade deriva de público (do latin publicus) e designa a qualidade do que é 

público. Significa o ato de vulgarizar, de tornar um fato, uma idéia. Propaganda é 

definida como a propagação de princípios e teorias. Foi traduzida pelo Papa 

Clemente VII, em 1597, quando fundou a Congregação da Propaganda, com o fito 

de propagar a fé católica pelo mundo. Deriva do latin propagare, que significa 

reproduzir por meio de mergulhia, ou seja, enterrar rebento de uma planta ao solo. 

Propagare, que por sua vez, deriva de pangere, que quer dizer enterrar, mergulhar, 

plantar. Seria então a propagação de doutrinas religiosas ou princípios políticos de 

algum partido (2005, p. 75). 

      

 Assim é demonstrado o impacto da comunicação no meio em que é veiculada, em 

relação aos valores que tem o poder de moldar e a distinção entre a propaganda comercial que 

é comumente denominada publicidade. Nesse contexto, Vestergaard (2000), explica que para 

a propaganda ter um lugar na sociedade, essa deve ter um aparelho de produção desenvolvido 

capaz de suprir as meras necessidades materiais da população. Sendo que nessa sociedade é 
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preciso haver fatias sociais com poder aquisitivo adequado ao potencial de oferta da 

propaganda, ou seja, isso consiste em uma população que vive acima do nível de subsistência, 

a qual os anunciantes possam despertar o desejo por bens “desnecessários”, e receber uma 

resposta de compra, como alguns comerciantes o fazem, de forma excessiva ao oferecer a 

venda de produtos e serviços. 

 Essa relação de mercado é observada por Vestergaard (2000), onde o objetivo 

principal da propaganda é vender a mercadoria, mas para isso o publicitário necessita que seu 

anúncio seja notado, e para isso o tom deste anúncio deve ser de interesse desse leitor. Além 

disso, ele deve convencer que o produto ou serviço irá lhe satisfazer alguma necessidade ou 

criar uma. Por outro lado, Vestergaard (2000, p. 47) ainda afirma que “o anúncio ideal deve 

ser montado de tal forma que a maior parte possível da mensagem atinja aquele leitor que o 

vê, mas resolve não ler”. Desse modo, um novo cenário social se estabelece segundo 

Carvalho: 

Com a dominação definitiva da cultura ocidental pela sociedade de consumo, a 

publicidade criou um novo tipo de universo de Copérnico: as coisas não gravitam 

em torno do homem; é o homem que gira em torno delas, seus novos ídolos. De 

mãos dadas com a taumaturgia publicitária, a sociedade da era industrial produz e 

desfruta dos objetos que fabrica, mas sobretudo sugere atmosferas, embeleza 

ambientes e artificializa a natureza – que vende de água mineral a sopinhas 

enlatadas. (CARVALHO, 2000, p.12).  

   

Esse sistema social de consumo implica em um modelo padrão pelo qual a publicidade 

se comunica, que segundo Canevacci (2001, p. 155) “é o resultado complexo de muitas 

linguagens parciais fundidas numa síntese suja, por assim dizer. Com efeito, o emissor 

seleciona algumas linguagens entre outras, enquanto o destinatário traduz o todo com uma 

sensibilidade que varia com base naquelas características, próprias de cada camada de 

público, que se diferencia de possuir ou não alfabetos visuais”. Por isso, alguns receptores da 

mensagem publicitária não têm habilidades e conhecimentos para decodificar as intenções 

comerciais através dos artifícios visuais de uma determinada peça publicitária veiculada. 

 Tal panorama social sugere que a publicidade como aponta Berger (apud Vestergaard, 

2000, p.166) “transforma o consumo num substituto da democracia, onde sua escolha por 

produtos e serviços toma o lugar de uma opção política significativa ajudando a mascarar e 

compensar tudo que é antidemocrático dentro da sociedade”.  Assim, o consumo ganha valor 

simbólico destorcido, em que se utilizam critérios de escolhas políticas e ideológicas, a fim 

para obter destaque na posição social ou compensação sobre o que parece injusto na 

democracia. Esse comportamento resulta da persuasão realizada através de uma comunicação 
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que reforça valores específicos convincentes, como cita Vestergaard (apud WILLIAMSON, 

1978, p. 167): 

 

Os anúncios (ideologias) são capazes de incorporar tudo e até de reabsorver as 

críticas que lhes são feitas, porque se referem a elas como se fossem vazias de 

conteúdo. Considerado em seu conjunto, o sistema da propaganda é um grande 

recuperador: trabalha sobre todo e qualquer material, passando incólume tanto pelas 

leis da propaganda como pelas críticas à sua função básica. 
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2 CONSUMO 

  

Para Canclini (1999, p. 77) “o consumo é o conjunto de processos socioculturais em 

que se realizam a apropriação e os usos de produtos”. E, ainda para o autor esse processo 

envolve um valor significativo ao consumo, em que:  

 

Para muitos homens e mulheres, sobretudo jovens, as perguntas próprias a cidadãos, 

sobre como obtermos informação e quem representa nossos interesses, são 

respondidas antes pelo consumo privado de bens e meios de comunicação do que 

pelas regras abstratas da democracia ou pela participação em organizações políticas 

desacreditadas. (CANCLINI, 1999, p. 14).  
 

 A afirmação do autor pode refletir que o consumidor se torna o que consome e tendo 

em vista que anualmente surgem inúmeras novidades que despertam novos desejos e 

necessidades. Então se torna difícil saber qual será a próxima tendência de consumo e, 

portanto quem será esse consumidor, pois quem definirá as regras e os valores será o 

Consumo. 

A área do comportamento do consumidor segundo Kotler (1998), estuda como 

indivíduos, grupos e organizações selecionam, compram, usam e dispõem de bens, serviços, 

ideias ou experiências para satisfazer as suas necessidades e desejos. Já para Canclini (1999), 

esse estudo nos ajuda a enxergar os atos pelos quais consumimos como algo mais do que um 

simples exercícios de gostos, caprichos e compras irrefletidas, segundo os julgamentos 

moralistas ou atitudes individuais. Para Barros (2004) o consumo é compreendido como uma 

transação de diversos fatores, onde a individualidade de cada consumidor está inserida em um 

conjunto de relações sejam elas culturais ou sociais, devendo ser entendidas, antes de tudo, 

como principalmente um fato social. 

Featherstone (1995) ressalta que a lógica do consumo aponta para os modos 

socialmente estruturados no uso de bens, como forma de demarcação das relações sociais. 

Isso demonstra a valoração funcional dos produtos que diminui gradativamente, conferindo 

espaço para o aumento da importância de valores simbólicos em uma troca comercial. Por 

outro lado Canclini (1999) adverte que: 

 

Se considerarmos as maneiras diversas pelas quais a globalização incorpora 

diferentes nações, e diferentes setores dentro de cada nação, sua relações com as 

culturas locais e regionais não pode ser pensada como se apenas procurasse 

homogeneizá-las. Muitas diferenças nacionais persistem sob a transnacionalização, 

mas também o modo pelo qual o mercado  reorganiza a produção e o consumo para 

obter maiores lucros  e concentrá-los converte essas diferenças em desigualdade. 

(CANCLINI, 1999, p.43). 
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Assim, é possível pensar que a lógica regente da apropriação de bens enquanto meios 

de distinção social não se encontram na satisfação de necessidades, mas sim na da escassez 

desses bens e da impossibilidade de que outros o possuam. Ou seja, havendo possibilidade de 

aquisição, já é suficiente para o mercado, não há interesse se realmente será útil para o 

consumidor e se alguém precisará e não poderá comprar o que precisa. 

 

 

      2.1 CULTURA DE CONSUMO 

             

            Para compreensão desse movimento, é fundamental conhecer os conceitos de cultura, 

como ela atua na sociedade e suas características, o que para Warnier (2003, p. 13) implica 

em não poder “viver ou transmitir-se independentemente da sociedade que a alimenta. 

Reciprocamente, não há nenhuma sociedade no mundo que não possua sua cultura. É aí que a 

cultura é socializada e passada de geração em geração, criando uma identidade a um 

determinado grupo de pessoas”. Assim, a sociedade é dotada de sua cultura que segundo 

Sólomon (2002) é sua personalidade que carrega desde serviços e objetos materiais até 

valores e ética. Isso em uma ótica mercadológica ocasiona, segundo Klein (2004, p. 153) que 

“para as multinacionais de marca seus inimigos são os hábitos nacionais, as marcas locais e 

preferências regionais distintas”. Dessa forma, os interesses cada vez menores controlam cada 

vez mais a paisagem, o todo em uma cultura, que de acordo com Foster (1964) resulta num 

complexo senso comum de viver, partilhado e aprendido por todos, incluindo as técnicas, 

crenças, modelos de instituições sociais, comportamentos e sistemas de valores. 

 O setor da ONU responsável pela educação e cultura, a UNESCO (apud DIAS, 2006, 

p. 45), vem demonstrar por meio da discussão da Convenção sobre a diversidade Cultural 

realizada em 2005, na cidade de Paris, que por cultura entende-se “o conjunto de traços 

distintos, espirituais, materiais, intelectuais e afetivos de uma sociedade ou grupo social, que 

compreende, além das artes e as letras, os estilos de vida, as formas de convivência, os 

sistemas de valores, as tradições e as crenças”. Ratificando tal ideia, a cultura citada por 

Geertz (1989, p. 103) “é um padrão de significados transmitidos historicamente, incorporado 

em símbolos, um sistema de concepções herdadas expresso em formas simbólicas por meio 

das quais os homens se comunicam, perpetuam e desenvolvem seu conhecimento em relação 

à vida”. Isso reflete o que condiciona a visão de mundo do ser humano, que vivendo em uma 

complexa rede cultural, necessita de conhecimento dessa diversidade quando se utilizar de 
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certos valores e crenças específicos para se comunicar de geração em geração, adaptação que 

se faz sentir em todos os âmbitos da vida de cada indivíduo, como cita Willians a respeito de 

cultura: 

 É todo um conjunto de práticas e expectativas, sobre a totalidade da vida: nossos 

sentidos e distribuição de energia, nossa percepção de nós mesmos e nosso mundo. 

É um sistema vivido de significados e valores, constitutivo e constituidor, que ao 

reciprocamente (WILLIANS, 1979 p. 113). 

             

             Portanto, a vida em sociedade exige do entendimento múltiplo do que constrói 

determinada cultura em que se está inserido. Aliado a isso, inclui-se todos os tipos de 

elementos abstratos e matérias como: música, teatro, rituais religiosos, língua falada e escrita, 

mitos, hábitos alimentares, danças, arquitetura, invenções, pensamentos, formas de 

organização social. 

 

 

2.1.1 Indústria Cultural 

         

            De acordo com Warnier (2003, p. 28) Indústria Cultural são “as atividades industriais 

que produzem e comercializam discursos, sons imagens, artes, e qualquer outra capacidade ou 

hábito adquirido pelo homem enquanto membro da sociedade”. A mesma tem como objetivo 

incentivar o consumo dos bens oferecidos, produzindo desejos e necessidades supérfluos, 

instigando também a alienação do coletivo social, que não avalia racionalmente o valor do 

consumo para suas vidas. Segundo Morin (1997, p. 33) “é um fenômeno de alienação não sem 

analogia como do operário industrial, mas em condições subjetivas e objetivas particulares, e 

com essa diferença essencial: o autor é excessivamente bem pago”. Portanto, o autor produz 

de acordo com a Indústria Cultural mesmo que seja o oposto de sua essência, de sua 

personalidade. Nessa relação nasce o cinismo, a agressividade que, misturadas a frustração 

artística e intelectual faz com que uma parcela desses autores/criadores negue esse sistema e 

coloca no que ela crê o anti-sistema. 

            A partir das padronizações e das intenções dessa indústria e da insatisfação de uma 

fração de artistas/produtores surgem movimentos dotados de conhecimento sobre técnicas, 

suportes e tecnologia de comunicação, trata-se então de analisar esse movimento suas 

características e seu impacto.       
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                                         A imprensa, o rádio, a televisão, o cinema são indústrias ligeiras pelo 

aparelhamento produtor, são ultraligeiras pela mercadoria produzida: esta fica 

gravada sobre a folha do jornal, sobre a película cinematográfica, voa sobre as ondas 

e, no momento do consumo, torna-se impalpável, uma vez que esse consumo é 

psíquico. Entretanto, essa indústria ultraligeira está organizada segundo o modelo da 

indústria de maior concentração técnica e econômico. No quadro privado, alguns 

grandes grupos de imprensa, algumas grandes cadeias de rádio e televisão, algumas 

sociedades cinematográficas concentram em seu poder o aparelhamento (rotativas, 

estúdios) e dominam as comunicações de massa. No quadro público, é o Estado que 

assegura a concentração (MORIN, 1997 p. 24). 

 

  Nessa concentração, os meios de comunicação são organizados de modo que a 

informação seja previamente elaborada para lapidar a ideia central, antes de chegar aos 

consumidores. Nesse filtro verifica-se a rentabilidade do assunto proposto, sua oportunidade 

política e o poder de manipulação sobre qualquer obra artística ou comunicativa, que é 

sufocada pelos interesses comerciais.  

 

Os produtos da indústria cultural buscam meios para ser alegremente consumidos 

em estado de distração. Todavia, cada um desses meios “é um modelo do gigantesco 

mecanismo econômico que, desde o inicio, mantém tudo sob pressão tanto no 

trabalho quanto no lazer que lhe é semelhante. (CHAUI apud HORKHEIMER, 

1978, p. 28) 

 

 

                 Isso afeta o produtor artístico, pois inconscientemente ele já se direciona ao mercado 

de consumo, ele compreende que para produzir necessita de meios e acaba indo de acordo 

com esses mecanismos. Há nesse contexto profissional o paradoxo ético, em que o empregado 

acaba cedendo às pressões dos meios em que trabalha, situação que colabora com a 

comunicação de massa que é veiculada constantemente a fim de criar desejos de consumo 

excessivo. 

 

 

2.2 CONTRACULTURA 

 

Em 2013 Agentes da Polícia Civil realizaram uma operação para combater a pichação 

em Santa Maria, na Região Central do Rio Grande do Sul onde foram cumpridos 34 

mandados de busca e apreensão em todo município. A investigação, que durou cinco meses, 

identificou 20 grupos e 36 pessoas diretamente envolvidas em pichação na cidade. Cerca de 

100 policiais de Santa Maria, Santiago e Cruz Alta, participaram da chamada "Operação 

Cidade Limpa". O circo formado mostrou um forte movimento de contracultura onde grupos 
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organizados buscam se comunicar artisticamente com a sociedade, mas ao invés de atividades 

industriais produzem discursos enquanto membro da sociedade. Segundo Pereira (1986) 

Contracultura é um tipo de crítica anárquica, mais abstrata, como certo modo de contestação, 

de enfrentamento diante da ordem vigente, de caráter profundamente radical e bastante 

estranho às formas mais tradicionais de oposição a esta mesma ordem dominante.  Então, para 

falar da criação artística, é preciso saber a origem dos impulsos que conferem tal expressão, 

apresentando ao mundo de forma autêntica a linguagem de uma visão completa e global.  

A partir disso, a contracultura traz consigo características pontuais, sendo notada em 

pequenos grupos sociais e artísticos que contestam alguns parâmetros estabelecidos pelo 

mercado cultural, governos e movimentos tradicionais, como define Pereira: 

Movimento social de caráter fortemente libertário, com enorme apelo junto a uma 

juventude de camadas médias urbanas e com uma prática e um ideário que 

colocavam em xeque, frontalmente, alguns valores centrais da cultura ocidental, 

especialmente certos aspectos essenciais da racionalidade veiculada e privilegiada 

por esta mesma cultura (PEREIRA, 1986, p. 20). 

 

Segundo Canclini (1998, p.302) a proliferação de anúncios sufoca a identidade 

histórica, dissolve a memória na percepção ansiosa das novidades incessantemente renovadas 

pela Publicidade. Já Klein acredita que: 

 

Essas empresas não produzem coisas mas sim imagens de marca onde o que 

possuísse menos, tivesse menos e o menor número de empregados em sua folha de 

pagamentos mas em contrapartida produzisse as mais poderosas imagens, em vez de 

produtos estaria na frente no caminho mais eficaz para alcançar sua verdadeira meta 

que é livrar-se do mundo e das coisas(Klein, 2004, p28) . 

 

Portanto o indivíduo não é influenciado pela sociedade ou por um movimento que o 

incorporou e sim pela sua liberdade e racionalidade, agindo de acordo com os meios que têm, 

sejam grandes ou pequenos, adquirindo conhecimento de maneira autodidata, em que a 

indústria cultural legitima aos olhos do sujeito seus verdadeiros protagonistas. Ao adotar esse 

discurso, os mesmos afirmam sua vinculação no movimento, mesmo agindo por conta 

própria.  

Atualmente os jovens que se relacionam com a mídia tem acesso total a informações 

antes utilizadas somente pela Indústria Cultural. Isso segundo Ronsini (2007) faz com que seu 

modo de ser, perceber e relacionar-se com o mundo contemporâneo seja diferente de 

movimentos de contracultura das décadas de 60 e 80 utilizando meios e suportes 

diversificados ampliando assim sem impacto e alcance. 
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2.2.1 Cultura Jamming 

            

           Segundo Klein (2002 p.309) uma boa jam1, em outras palavras, são raios X do 

inconsciente  de uma campanha, revelando não um significado oposto, mas a verdade mais 

profunda oculta sob camadas de eufemismos publicitários. Isso reflete a intenção de revelar o 

que há além dos atributos e do discurso oferecido no anúncio publicitário de determinada 

marca consagrada no mercado, como sua condição de fabricação em escala mundial e 

qualidade de vida dos funcionários.           

            Para Pereira: 

 

A cultura jamming é um movimento social de caráter fortemente libertário, com 

enorme apelo junto a uma juventude de camadas médias urbanas e com uma prática 

e um ideário que colocavam em xeque, frontalmente, alguns valores centrais da 

cultura ocidental, especialmente certos aspectos essenciais da racionalidade 

veiculada e privilegiada por esta mesma cultura (PEREIRA, 1986, p20). 

 

Klein (2002) explica que tentar apontar as raízes da cultura jamming é quase 

impossível, em grande parte porque a prática é em si mesma uma mistura de grafite, arte 

moderna, filosofia, punk faça-você-mesmo e molecagem antiquíssima. O autor continua, 

destacando que,  

                                  

                                  Jammers engloba um leque significativo de práticas, de marxistas-anarquistas  

puristas que se recusam a dar entrevistas à “imprensa corporativa”, àqueles com 

Rodriguez de Gerada2, que trabalham no  setor de publicidade durante o dia(seu 

emprego remunerado , ironicamente, é colocar letreiros comerciais e displays em 

vitrines de superlojas) e anseiam por usar suas habilidades para mandar mensagens 

que consideram construtivas. Além de uma boa dose de animosidade entre esses 

campos, a única ideologia que une o aspectro de culture jamming é a crença de que a 

livre expressão não tem sentido se a cacofonia comercial aumentou ao ponto de 

ninguém mais lhe ouvir” (KLEIN, 2002, p. 312). 

 

  Essa geração nasceu e se formou dentro da cultura de massa, em uma tentativa de 

ganhar espaço e interagir com essa linguagem e com a estruturação do mercado consumista, 

buscando dialogar as ideologias, confrontando-as para causar reflexão. Nesse cenário, os 

culture jammers segundo Klein (2002, p. 323) “são atraídos pelo mundo do marketing como 

traças ao fogo, e o brilho de seu trabalho é alcançado precisamente porque eles ainda sentem 

                                                 
1 Abreviação de um ataque da cultura jamming. 
2 Um dos mais habilidosos e criativos criadores da cultura jamming  
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uma afeição embora profundamente ambivalente - pelo espetáculo da mídia e a mecânica da 

persuasão”. Reforçando tal pensamento Paiva (2001) acredita que as oposições que ainda 

atuam com esquemas tradicionais e recusando o entendimento da ordem midiática acabam por 

produzir um tímido e tênue resultado, incapaz de envolver os novos atores sociais e também 

de atuar como força contra hegemônica. 

            Segundo Klein: 

 

As mais sofisticadas culturas jammming  não são paródias publicitárias isoladas, 

mas interseções – contramensagens que interferem com o método de comunicação 

das corporações para mandar uma mensagem completamente diferente daquela que 

elas pretendiam. O processo obriga a empresa a pagar por sua própria subversão, 

seja  literalmente, porque é a empresa que paga pelo outdoor; seja figurativamente, 

porque sempre que uma pessoa interfere com um logo, ela esta drenando os vastos 

recursos gastos para tornar o logo significativo. Kalle Lasn, editor da revista 

Adbuster de Vancouver, usa a arte marcial do jiu-jitsu como uma metáfora precisa 

para explicar a mecânica do jam.”Em um simples movimento hábil pelas costas 

você atinge o gigante pelas costas. Usamos o impulso do inimigo”(...)Assim, 

descendo com a ajuda de cordas a lateral de um outdoor da Levi’s de 11 metros ( o 

maior de San Francisco) e colando o rosto do assassino serial Charless Manson 

sobre a imagem, um grupo de jammers tenta deixar uma mensagem destruidora 

sobre as práticas de trabalho empregadas na produção do jeans Levi’s. Na 

declaração que deixou na cena, o Billboard Liberation Front disse que tinha 

escolhido o rosto de Manson porque os jeans eram “Costurados por prisioneiros na 

China e vendidos para penitenciárias nas Américas”.(KLEIN, 2002, p.309). 

 

            Desse modo, esse movimento é define ideologias pós-modernas, que se encontram em 

constante inquietude, buscando uma expressão significativa que crie identificação com seu 

tempo com a experimentação linguística e simbólica, a fim de criar uma mentalidade social 

crítica.  

 Essas imagens sugerem modos diversos segundos os quais hoje são reutilizadas as 

tradições e os monumentos que as consagram. Certos heróis do passado sobrevivem 

em meio aos conflitos que se desenvolvem em qualquer cidade moderna, entre 

sistemas de signos políticos e comerciais, sinais de trânsito e movimentos sociais 

(CANCLINI , 1998 , p. 300). 

 

 

Os excessos das práticas juvenis, suas efervescências festivas, sua desenvoltura em 

relação à seriedade da política são os sinais paroxísticos dessa sabedoria. (MAFFESOLI, 

2004, p. 148). 

Segundo Klein (2002) Rodrigues de Gerada (jammer) em uma década a cultura 

jamming passou de baixa tecnologia para alta, com programas de manipulação de imagem 

como o photoshop e outras técnicas faz com que a propaganda seja reimpressa com a nova 

mensagem, em vez de altera-la com tinta spray. 
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Mas outros sustentam que o jamming não precisa usar tecnologia tão superior. O 

artista performático de Toronto Jubal Brown espalhou o vírus visual na maior blitz 

de adulteração de outdoors do Canadá com nada mais que o marcador. Ele ensinou  

aos amigos como distorcer as já encovadas faces de modelos de moda usando um 

marcador para escurecer seus olhos e desenhar um zíper sobre suas bocas  - Pronto! 

Caveira instantânea (KLEIN, 2002, p.314). 

 

Assim, as ações capitalistas geram dominância sobre autoridades tradicionais, como da 

religião, da política e das escolas, em que as corporações comerciais têm surgido como os 

alvos naturais de todo o tipo de revolta social, sob influência de diversos movimentos. Por 

isso, acredita-se que o ativismo renascerá quando os participantes da cultura jammers 

encontrarem força na resistência ideológica, na intensidade do protesto e principalmente na 

compreensão daqueles que recebem sua mensagem.   
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3 METODOLOGIA 

          

3.1 PESQUISA BIBLIOGRÁFICA 

 

           Quanto à metodologia do presente estudo, trata-se de uma pesquisa qualitativa de 

caráter analítico e bibliográfico. Logo passamos a coleta de informações em fontes 

secundárias como sites e redes sociais.  

            Para Fragoso (2011), a abordagem analítica não é exclusiva da pesquisa empírica, pois 

ela já recorta uma parte do universo de possibilidades, em detrimento de outras. No caso da 

internet sua definição temática carrega o peso de uma falácia onde precisamos ter sempre em 

mente que ao especificar a internet como universo de observação tem-se a ideia de uma 

ruptura entre o que acontece dentro da rede e o mundo fora dela. 

 

A internet é um universo de investigação particularmente difícil de recortar, em 

função de sua escala (seus componentes contam-se aos milhões e bilhões), 

heterogeneidade (grande variação entre as unidades e os contextos) e dinamismo 

todos os elementos são permanentemente passíveis de alteração e a configuração do 

conjunto se modifica a cada momento) (FRAGOSO, 2011, p.55). 

 

 

           Ao dificultar a percepção da representatividade dessas amostras e de seus limites 

razoáveis para a generalização desses, essa escolha de pesquisa vem a destacar a 

artificialidade dos procedimentos de amostragem e as possibilidades e limites de cada amostra 

(FRAGOSO, 2011). 

         

 

3.2 ANÁLISE DE IMAGEM        

 

 Posteriormente utilizamos a análise de imagem, para Joly (2007) nos permite perceber 

tudo o que esta leitura  natural da imagem ativa em nós de convenções, de história e de cultura 

mais ou menos interiorizadas . 

            Compreendemos que ela designa algo que, embora não remetendo sempre para o 

visível, toma de empréstimo alguns traços ao visual e, em todo o caso, depende da produção 

de um sujeito: imaginária ou concreta, a imagem passa por alguém, que a produz ou a 

reconhece. (JOLY,2007). 

            A linguagem empregada em forma de conteúdo também será analisada, de acordo com 

Joly (2007, p.11) “entre imagem e linguagem, como a oposição imagem/linguagem é uma 
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falsa oposição, uma vez que a linguagem não só participa na construção da mensagem visual 

mas transmite-a, completando-a mesmo, numa circularidade simultaneamente reflexiva e 

criadora.” 

             O corpus a ser utilizado foram 6  imagens retiradas do Pinterest  que é uma rede 

social de compartilhamento de fotos onde  cada usuário pode compartilhar suas imagens, 

recompartilhar as de outros utilizadores e colocá-las em suas coleções ou quadros (boards), 

além de poder comentar e realizar outras ações disponibilizadas pelo site. 

            As 6 imagens são assinadas por marcas mundialmente conhecidas Coca-Cola, Nike, 

Apple, Absolute, Calvin Klein e H&E. Utilizam diferentes suportes duas em outdoors, uma 

vitrine, e outra um layout com as características usadas pela marca em suas campanhas. 
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      4. ANÁLISE DE ANÚNCIO 

 

A partir desse capítulo inicia-se a análise de anúncios selecionados para fundamentar a 

pesquisa. A escolha dos mesmos foi aleatória a partir de critérios subjetivos do pesquisador, 

que acredita ser importante relacionar o conteúdo musical com a expressão jamming em 

veiculações publicitárias de marcas reconhecidas. Optou-se por ilustrar as análises com 

trechos de letras da banda Dead Fish3 que traduz as inquietações e questionamentos do 

cenário pós-moderno em que o consumismo atua de maneira integrante das sociedades. Os 

trechos servem para uma melhor compreensão e para fomentar o ato de questionar o que 

vemos e escutamos, também foi uma maneira de demonstrar que mesmo sem as condições 

financeiras e sem um espaço midiático democrático artistas independentes conseguem 

proliferar argumentos e gerar questionamentos fundamentais para que a esperança não se 

apague em corações que não bombeiam conformismo. 

 

 

 

                                                 
3 O DEAD FISH é uma banda da década de 90 de  Vitória, no Espírito Santo, Rodrigo (vocais), Marcão 

(bateria), Alyand (baixo) e Philippe (guitarra) estão há 19 anos juntos, e, nesse tempo, souberam manter a 

integridade e a coerência acima de tudo, o que catapultou a banda pro topo do rock nacional. Retirado do site 

www.deadfishoficial.com no dia 17/10/2013 as 16:39. 
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Imagem 1 :Outdoor na Inglaterra 

A imagem foi retirada da rede de compartilhamento Pinterest  (http://www.pinterest.com). 

Na busca foram utilizadas as palavras  love obese children  no dia 25/09/2013 as 21:39. 

Informações retiradas do site centrodeartigos.com  dia 07/10/2013 as 15:27. 
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 4.1 A marca Coca- Cola: 

 

Dados corporativos retirados do site www.mundodasmarcas.blogspot.com.br4 

 Origem: Estados Unidos 

             Lançamento: 8 de maio de 1886 

 Inventor: Dr. John Styth Pemberton 

 Sede mundial: Atlanta, Geórgia 

Proprietário da marca: The Coca-Cola Company 

 Capital aberto: Não 

 Chairman & CEO: Muhtar Kent 

 Faturamento: US$ 19 bilhões (estimado) 

 Lucro: Não divulgado 

 Valor da marca: US$ 71.861 bilhões (2011) 

 Presença global: 206 países 

 Presença no Brasil: Sim 

 Maiores mercados: Estados Unidos, México e Brasil 

 Funcionários: 146.200 (The Coca-Cola Company) 

 Segmento: Refrigerantes de cola 

 Principais produtos: Coca-Cola, Diet Coke, Coca-Cola Zero e Cherry Coke 

 Concorrentes diretos: Pepsi-Cola, RC Cola e Afri-Cola 

 Ícones: A cor vermelha, garrafa Contour, palavra Coke e a onda 

 Slogan: Open Happiness. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Pesquisa realizada no endereço http://www.mundodasmarcas.blogspot.com.br no dia 26/08/2013 as 15:25. 
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4.1.1 Análise da imagem Coca-Cola com alteração: 

 

O suporte da imagem é um outdoor com as medidas de 9 metros de comprimento por 3 

metros de altura, a cor utilizada é o vermelho referente a marca, a fonte é a tradicional da 

coca-cola com a palavra “love” que em português significa amor, acima no canto esquerdo a 

assinatura da marca e no mesmo canto abaixo o país England.   

A alteração foi feita com spray preto onde abaixo da palavra love foi adicionada 

“obese children” onde foi alterado o sentido do enunciado, por ser uma bebida não-

aconselhável a menores de 12 anos. De acordo com o site noticias.universia.com.br5 500 ml 

de coca-cola tem o equivalente a 10 cubos de açúcar e estudo vem apontando os refrigerantes 

como os principais vilões na obesidade infantil.  

Se os métodos persuasivos fazem com que um adulto não leve em consideração o 

consumo de um produto que pode vir a prejudicar sua saúde, não vai ser uma criança que terá 

o discernimento no momento de escolha. Segundo a letra da música “Compra!” faixa 2 do 

álbum “Sirva-se” da banda Dead Fish “Meus filhos não vão perceber, propaganda e 

marqueting vão ser sua escolha,  não vai ensinar  nada não. Nada não!” 

            Um bombardeio midiático tenta transformar esse tipo de bebida num ato de consumo 

diário. Ela esteve presente nos momentos marcantes de sua vida do natal ao seu aniversário. 

Com a evolução da internet estudos trouxeram à tona a bomba química ou até pode-se chamá-

la de droga,  pois sua composição e efeitos causados no organismo são irreversíveis e a coca-

cola causa dependência.  As estratégias de comunicação da marca e seu alto investimento em 

publicidade fizeram dela um ícone, ou seja, seu branding é estudado e toda marca a tem como 

referência, e esta presente em mais de 200 países.  

O mercado reorganiza o mundo público como palco do consumo e dramatização dos 

signos de status (CANCLINI, 1998, p.288). 

Segundo o site www.pragmatismopolitico.com.br6 de acordo com o toxicologista 

Anthony Wong o caramelo IV (substância que dá cor e sabor ao refrigerante) está relacionado 

ao câncer de pulmão, esôfago e sangue. A bebida, vendida no Brasil, tem 67 vezes mais 

quantidade desta substância que a Coca-Cola vendida na Califórnia, nos Estados Unidos. 

                                                 
5  noticias.universia.com.br/translate/pt-es/destaque/noticia/2012/04/12/923219/curiosidades-acucar-tras-dos-

alimentos.html acessado dia 17/11/2013 as 17:50. 
6 www.pragmatismopolitico.com.br/2013/09/coca-cola-pode-causar-cancer.html acessado dia 04/11/2013 as 

15:12. 
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A fórmula do produto aqui no Brasil demonstra o quão somos desinformados e como a 

publicidade pode ser perigosa. 

Segundo a letra da música “hoje” faixa 9 do álbum Sonho Médio da banda Dead Fish: 

“Com a insensibilidade de um colonizador  fizeram tudo mudar, e não conseguem  perceber 

que ser cidadão é consumir, uma imagem vale mais que mil caráteres”. 

E no caso especifico se faz uma alusão as crianças pois ela não é recomendada para 

menores de 12 anos, o que a marca prega mas não comunica, então o intuito desses ativistas é 

alertar sobre o valor calórico e que ela é prejudicial  no desenvolvimento de uma criança. A 

obesidade infantil não é apenas um problema estético, pois o excesso de peso pode provocar o 

surgimento de vários problemas de saúde como diabetes, problemas cardíacos e a má 

formação do esqueleto. 

De acordo com o site centrodeartigos.com7 refrigerantes contêm em si grandes 

quantidades de açúcar, dióxido de carbono e ácido fosfórico, que por sua vez, enfraquecem os 

ossos, os tornando susceptíveis a fraturas ósseas e problemas como a osteoporose. A coca-

cola  também contém cafeína cuja alta ingestão pode levar a ansiedade, insônia e outros 

distúrbios neurológicos.  

            De posse dessas informações devemos refletir sobre tal consumo, ou seja, como é dito 

na  letra da música “cidadão padrão” faixa 10 do álbum “Sonho Médio” da banda Dead Fish 

“Mas porque não agir se é você mesmo que sofre e  finge não ver por pura distração”. 

 

 

 

                                                 
7 centrodeartigos.com  acessado dia 28/10/2013 as 22:32 
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Imagem 2: Outdoor em Bristol na Inglaterra 

A imagem foi retirada da rede de compartilhamento Pinterest  (http://www.pinterest.com). 

Na busca foram utilizadas as palavras culture jamming no dia 15/08/2013 as 17:39. 

Autor  desconhecido, Ruas de Bristol na Inglaterra. 
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     4.2 A marca Nike: 

 

Dados corporativos retirados do site www.mundodasmarcas.blogspot.com.br8 

Origem: Estados Unidos 

 Fundação: 1972 

 Fundador: Phil Knight e Bill Bowerman 

 Sede mundial: Beaverton, Oregon 

 Proprietário da marca: Nike Inc. 

 Capital aberto: Sim (1980) 

 Chairman: Phil Knight 

 CEO & Presidente: Mark Parker 

 Faturamento: US$ 20.8 bilhões (2011) 

 Lucro: US$ 2.13 bilhões (2011) 

 Valor de mercado: US$ 43.7 bilhões (dezembro/2011) 

 Valor da marca: US$ 14.528 bilhões (2011) 

 Lojas: 776 

 Presença global: 170 países 

 Presença no Brasil: Sim 

 Maiores mercados: Estados Unidos e Japão 

 Funcionários: 38.000 

 Segmento: Marcas esportivas 

 Principais produtos: Calçados, relógios, óculos, roupas e acessórios 

Principais concorrentes: Adidas, Puma, Reebok e New Balance 

 Outros negócios: Converse All-Star, Umbro, Hurley e Cole Haan 

 Ícones: Swoosh, Michael Jordan, Nike Air e o slogan “Just Do It” 

 Slogan: Just do it. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8  

Pesquisa realizada no endereço http://www.mundodasmarcas.blogspot.com.br no dia 26/08/2013 as 16:1 
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4.2.1 Análise da imagem Nike com alteração: 

 

A imagem alterada utiliza-se do suporte outdoor. As cores utilizadas são o vermelho e 

o preto, no centro o nome da marca em caixa alta, com uma fonte com um traço reto, em 

negrito, cor vermelha, abaixo também em cor vermelha a logo como uma rubrica da marca, 

logo abaixo a esquerda seu slogan na cor preta, em caixa baixa.  

De acordo com o site www.brainstorm9.com.br9 em 1988, a Nike não era onipresente 

como hoje. Competia com a Reebok, e ambas se comunicavam com atletas, distantes do 

público em geral Então Dan Wieden, fundador da Wieden+Kennedy, se apropriou das últimas 

palavras do serial killer Gary Gilmore, que, no momento de sua execução em 1977, disse: 

“Just do it”. Pode ter sido um momento mórbido, mas a frase teve um efeito mágico para a 

Nike nas décadas seguintes. A Nike tornou seu slogan reconhecido no mundo todo, e saltou 

de 877 milhões de dólares em faturamento na época, para 24 bilhões no último ano. 

O fetiche por essa marca é tão grande que é comum encontrar produtos “falsificados” 

o que demostra o desejo e a ambição de possui-la. De acordo com a letra da música 

“Subprodutos” faixa 5 do álbum “Contra Todos” da banda Dead Fish  “O desejo sempre se 

parece o mesmo, massificado ou customizado, vanguarda exigente, mercado especial, leve a 

cópia como se fosse original” 

A alteração nessa imagem foi feita com tinta branca com a mesma tonalidade do fundo 

e tinta vermelha com a mesma tonalidade da utilizada pela Nike. Na letra “i” os lados foram 

contornados deixando-a como uma faca. Já na logo foi utilizado o vermelho como se o sangue 

escorresse e foram colocadas três linhas sinuosas de tamanhos diferentes. O trabalho carece 

de um observador atento e crítico senão passa despercebido. Uma marca esportiva não 

utilizaria algo que remete a morte (faca+sangue). Isso seria para alertar sobre seu slogan 

pertencer a um serial killer, ou por trás dessa marca existe algo que devemos nos alertar e nos 

informar. Ou melhor, se o serial killer mata compulsivamente, apenas faça não importa se é 

uma vida ou uma pessoa. A marca fala o mesmo: apenas compre, o restante não importa. 

 

 

 

                                                 
9 Disponível em  www.brainstorm9.com.br   acesso em 17/10/2013 as 15:35. 
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Imagem 3: Vitrine local desconhecido 

A imagem foi retirada da rede de compartilhamento Pinterest  (http://www.pinterest.com). 

Na busca foram utilizadas as palavras culture jam  no dia 09/09/2013 as 16:34. 

 

 

 

 

 



32 

 

 

 

     4.3 A marca Apple: 

 

Dados corporativos retirados do site www.mundodasmarcas.blogspot.com.br10 

Origem: Estados Unidos 

 Fundação: 1 de abril de 1976 

 Fundador: Steve Jobs, Steve Wozniak e Ronald Wayne 

 Sede mundial: Cupertino, Califórnia 

 Proprietário da marca: Apple Inc. 

 Capital aberto: Sim (1979) 

 CEO: Tim Cook 

 Faturamento: US$ 108.2 bilhões (2011) 

 Lucro: US$ 25.92 bilhões (2011) 

 Valor de mercado: US$ 337.9 bilhões (novembro/2011) 

 Valor da marca: US$ 33.492 bilhões (2011) 

 Lojas: 357 

 Presença global: + 125 países 

 Presença no Brasil: Sim 

 Funcionários: 60.400 

 Segmento: Eletrônicos 

 Principais produtos: Computadores, notebooks, celulares, tablets e tocadores de 

música 

 Principais concorrentes: HP, Dell, Acer, Samsung, Nokia, Motorola e Sony 

 Ícones: Steve Jobs, Macintosh e a maçã 

 Slogan: Think Different. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Pesquisa realizada no endereço http://www.mundodasmarcas.blogspot.com.br no dia 26/08/2013 as 19:45. 
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4.3.1 Análise da imagem Apple com alteração: 

 

O anuncio é uma adesivasão de uma vitrine fazendo referência ao produto “ipad” 

(tablet) da Apple. A alteração foi feita com canetão onde incluíram a letra “I” e abaixo “too 

much” , o sentido do enunciado agora foi alterado para “I paid too much” que em português 

significa “eu paguei muito caro”. Por ser uma empresa de tecnologia de ponta e singular em 

desenvolvimento de produtos seus preços são elevadas, suas novidades são esperadas com 

ansiedade e os consumidores costumam fazer filas e até ficar dias esperando algum 

lançamento. A fome de consumo, ou seja, de adquirir o produto faz com que seu preço passe 

quase despercebido. Segundo a letra da música “A dialética” faixa 9 do álbum “Contra 

Todos” da banda Dead Fish “ Quem pensa menos compra mais barato, quem pensa demais 

nunca vai levar. Dinheiro pra poder pagar e financiar a dialética de quem mente mais, guerra 

de classes e de egos”. 

             A cada ano a empresa surge com um diferencial e com um produto para substituir seu 

antecessor. Então se esse ano você desembolsou 4 dígitos para um ipad ano quem vem 

esperamos que faça o mesmo, mesmo compreendendo suas funcionalidades e que sua vida 

útil ser consideravelmente  curta esse consumidor o substitui precocemente. O intuito dos 

ativistas nessa alteração é que você considere que o valor do produto é alto, seus produtos são 

de qualidade, mas você não deve esquecer um detalhe primordial em um produto, o preço. A 

empresa também tem recebido críticas por seus contratos de trabalho, cuidado ambiental e 

práticas de negócios. 

De acordo com o site cartacapital.com11 o jornalista britânico George Monbiot a Apple 

participa de um dos crimes ambientais que melhor expõem a desigualdade das relações Norte-

Sul e a irracionalidade contemporânea. Ela provavelmente compra estanho produzido, na 

Indonésia, em relações sociais e de desprezo pela natureza que lembram as do século 19. Pior: 

convidada por ativistas a corrigir esta prática, a empresa esquiva-se – destoando inclusive de 

suas concorrentes. E, ao fazê-lo, usa argumentos que sugerem: trata o público s seus 

consumidores como se fossem incapazes de outra atitude mental além do ímpeto de consumo. 

 

 

 

 

                                                 
11 www.cartacapital.com.br acessado dia 21/10/2013 as 12:55 
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Imagem 4: Leiaute feito para internet 

A imagem foi retirada da rede de compartilhamento Pinterest  (http://www.pinterest.com). 

Na busca foram utilizadas as palavras culture jamming no dia 14/10/2013 as 13:39. 
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      4.4 A Marca Absolut: 

 

Dados corporativos retirados do site www.mundodasmarcas.blogspot.com.br12 

Origem: Suécia 

 Fundação: 1879 

 Fundador: Lars Olsson Smith 

 Sede mundial: Estocolmo, Suécia 

 Destilaria: Ähus, Scania 

 Proprietário da marca: Pernod Ricard S.A. 

 Capital aberto: Não 

 Chairman: Patrick Ricard 

 CEO: Pierre Pringuet 

 Faturamento: US$ 1.8 bilhões (estimado) 

 Lucro: Não divulgado 

 Presença global: 150 

 Presença no Brasil: Sim 

 Maiores mercados: Estados Unidos, Canadá e México 

 Funcionários: 2.500 

 Segmento: Vodcas 

 Principais produtos: Vodcas e vodcas com sabores 

 Principais concorrentes: Grey Goose, Ciroc, Stolichnaya e Belvedere 

 Ícones: A garrafa 

Slogan: Absolut ________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Pesquisa realizada no endereço http://www.mundodasmarcas.blogspot.com.br no dia 26/08/2013 as 20:05. 
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   4.4.1 Análise da imagem Absolut com alteração: 

  

O anúncio criado para internet usa a mesma estratégia da marca Absolut onde não são 

colocadas suas garrafas, mas sim representações que sugerem esta. Há um consenso social 

sobre o perigo da mistura entre direção e álcool, pois se torna é fatal milhares de casos, em 

que as pessoas pagam com a vida pela irresponsabilidade dos condutores alcoolizados.  

Segundo a letra da música “Venceremos” faixa 3 do álbum “Contra Todos” da banda 

Dead Fish “ Fico imaginando quem roubou nossa inocência , tento descobrir a quem culpar 

.Como nos velhos tempos, dedos apontados e sendo positivo na melhor das intenções”. 

Na imagem percebe-se uma colisão de dois carros, no chão uma marca pericial que faz 

referência que houve uma vitima fatal, mas seu formato faz referência a uma garrafa de 

vodka. A mensagem com duplo sentido comunica que essa morte esta ligada ao consumo de 

álcool ao volante. A assinatura é ABSOLUTE STUPIDITY. 

As campanhas de bebida alcoólica carregam um tom de glamour, algo que liberta seu 

alter ego que o consumo é fundamental para sua integração social e para ter momentos de 

lazer. Se uma marca indiferente de seu segmento estuda seu público-alvo esse público 

consumidor deve ter esse cuidado também e buscar informações sobre o que está consumindo 

e quais podem ser os seus efeitos. Segundo a letra da música “Piada Liberal” faixa 14 do 

álbum “Contra Todos” da banda Dead Fish “Ouvi um cara dizendo, mudei de opinião, me 

envergonho das coisas que me afetam, devia ser mais esperto e saber que entendem mais de 

mim do que eu”. 
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              Imagen 5: Outdoor em Toronto no Canadá 

A imagem foi retirada da rede de compartilhamento Pinterest  (http://www.pinterest.com). 

Na busca foram utilizadas as palavras culture jamming no dia 26/08/2013 as 23:39. 

Autor Jubal Brown , Ruas de Toronto no Canadá. 
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      4.5 A marca Calvin Klein: 

 

Dados corporativos retirados do site www.mundodasmarcas.blogspot.com.br13 

Origem: Estados Unidos 

 Fundação: 1968 

 Fundador: Calvin Klein e Barry Schwartz 

 Sede mundial: New York City, New York 

 Proprietário da marca: Phillips-Van Heusen Corporation 

 Capital aberto: Não 

 Chairman: Emanuel Chirico 

 CEO & Presidente: Tom Murry 

 Estilista: Francisco Costa e Ítalo Zucchelli 

 Faturamento: US$ 3 bilhões (estimado) 

 Lucro: Não divulgado 

 Lojas: + 130 

 Presença global: 120 países 

 Presença no Brasil: Sim 

 Funcionários: 1.300 

 Segmento: Moda 

 Principais produtos: Roupas e acessórios, perfumes, jeans 

 Ícones: Os perfumes e os jeans 

 Slogan: Between love and madness lies obsession. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 Pesquisa realizada no endereço http://www.mundodasmarcas.blogspot.com.br no dia 26/08/2013 as 21:48. 
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   4.5.1 Análise da imagem Calvin Klein com alteração: 

 

O suporte utilizado pela marca Calvin  Klein é um outdoor onde a marca assina a 

esquerda no centro com uma fonte fina sem serifa apenas as iniciais em caixa alta, uma 

sobreposição das iniciais numa escala maior, com uma fonte com serifa. Do lado direito um 

modelo usando um jeans da marca, com cabelo longo e com uma aparência  saudável, um 

estereótipo de modelo, o padrão que a indústria da moda prega pode-se assim dizer.  

Segundo a letra da música “Contra Todos” faixa 7 do álbum “Contra Todos’ da banda 

Dead Fish “Nas armadilhas da cidade que nos causa repulsa. “Nosso horizonte podia ser mais 

azul, mas você fica tão bem sob estes tons de cinza e seus olhos verdes, sempre me refletem 

algo bom”. 

A alteração foi feita apenas com um marcador preto onde apenas se distorce a face 

deixando mais encovada criando um aspecto de caveira, a intenção é alertar que você não 

precisa ser perfeito fisicamente para se sentir bem, que a busca por essa beleza estética 

esconde um lado negro, triste numa busca inalcançável por algo surreal, de acordo com o site 

www.teu corpo.com.br14 nessa busca até mesmo modelos utilizados em anúncios sofrem de  

anorexia (que é a atitude de não se alimentar),  bulimia (comer abundantemente e na 

sequência, vomitar ou tomar laxantes e diuréticos), depressão, passam por  procedimentos 

estéticos, comportamentos viciosos como o abuso de medicamentos, exagero de exercícios e 

dietas “milagrosas” que fazem mal ao organismo. 

 

                                                 
14 http://www.teucorpo.com.br/transtornos-do-comer-anorexia-e-bulimia-nervosa acessado dia 16/10/2013 as 

17:49 
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Imagem 6: Painéis nas ruas de Hamburgo na Alemanha 

A imagem foi retirada da rede de compartilhamento Pinterest  (http://www.pinterest.com). 

Na busca foram utilizadas as palavras culture jamming no dia 26/08/2013 as 23:39. 

Autor Daniel Soares, Ruas de Hamburg na Alemanha 

(http://www.designmadeingermany    dia 14/10/2013 as 14:09 
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            4.6 A marca H&M: 

 

 Dados corporativos retirados do site www.mundodasmarcas.blogspot.com.br15 

 Origem: Suécia 

 Fundação: 1947 

 Fundador: Erling Persson 

 Sede mundial: Estocolmo, Suécia 

 Proprietário da marca: Hennes & Mauritz AB Company 

 Capital aberto: Sim (1974) 

 Chairman: Stefan Persson 

 CEO: Karl-Johan Persson 

 Diretora criativa: Margareta Van Den Bosch 

 Faturamento: US$ 16.3 bilhões (2010) 

 Lucro: US$ 2.81 bilhões (2010) 

 Valor de mercado: US$ 43.5 bilhões (setembro/2011) 

 Valor da marca: US$ 16.136 bilhões (2010) 

 Lojas: 2.325 

 Presença global: 41 países 

 Presença no Brasil: Não 

 Maiores mercados: Alemanha, Estados Unidos, Inglaterra, França e Suécia 

 Funcionários: 87.000 

 Segmento: Varejo 

 Principais produtos: Roupas, acessórios, cosméticos e móveis 

 Principais concorrentes: Zara, Topshop, C&A, GAP e Forever 21 

 Ícones: A tendência atual de suas roupas e acessórios 

 Slogan: Fashion available for everybody. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 Pesquisa realizada no endereço http://www.mundodasmarcas.blogspot.com.br   dia 26/08/2013 as 23:12. 
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4.6.1 Análise da imagem H&M com alteração: 

 

O anúncio da H&M apresenta em uma modelo de corpo esbelto, bronzeada num mar 

de águas cristalinas. A alteração nessa peça é feita com uma colagem no canto esquerdo da 

imagem com a janela de ferramentas do Photoshop.  

O intuito dos ativistas é questionar sobre os padrões de beleza ditados pela indústria da 

moda atualmente, personificando modelos como um exemplo a se seguir, um padrão a se 

buscar sendo que a maioria das pessoas não é uma obra de arte da natureza. Ou melhor, são 

uma obra de arte, mas com suas diferenças. As pessoas não devem almejar uma aparência, um 

ideal de beleza diferente, não respeitando o seu biótipo, a estrutura do seu corpo. Segundo a 

letra da música “Subprodutos” faixa 5 do álbum “Contra Todos” da banda Dead Fish “A 

felicidade é para poucos, todos nós sabemos: o mundo é ruim. A ironia é desejar e nunca ter, a 

propaganda diz: você precisa, angústia na virada da estação, um produto pra te tornar especial, 

consumo necessário and very cool , não seja um perdedor.” 

Se a felicidade que é vendida fosse verdadeira um único produto bastaria, a moda 

cíclica que brinca com os seus gostos pessoais, o inconfortável que simula te colocar numa 

região de conforto, a necessidade de estar de acordo com um padrão e até mesmo a 

necessidade do que não é mais necessário. A colagem da barra evidencia que até mesmo 

aquela modelo do anúncio passou por retoques desde maquiagem até mesmo com o uso de 

programas de alteração de imagens. O uso de estereótipos de beleza deve ser questionado, 

pois eles comunicam um padrão idealista, figurado e muitas vezes nada saudável para a vida 

real. 

O mercado da moda retrata tendências efêmeras, que despertam o desejo dos 

consumidores e criam uma fantasia para sua personalidade, mas não esquecendo que na 

maioria das situações para alguém se encaixar na moda você frequentemente deve comprar. 

Segundo a letra da música “Compra!” faixa 2 do álbum “Sirva-se” da banda Dead Fish “Hoje 

acordei com uma vontade de comprar, pois ontem na TV vi pessoas a pedir, porque eu não sei 

de nada, mas na verdade finjo nem saber. Pois quando estou angustiado eu sei o que vou 

fazer. Comprar!” 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nossa proposta inicial era a de identificar qual o verdadeiro cliente que se vai 

trabalhar, minha formação me levou a analisar a comunicação indiferente do seu propósito e 

como ela se insere na sociedade. Por meio do conhecimento histórico adquirido, percebi a 

noção do impacto que a comunicação exerce sobre as pessoas. Soma-se a isso a experiência 

do Nazismo e sua manipulação através de técnicas de Comunicação culminando em uma das 

maiores atrocidades praticadas pelo ser humano na história.  

Com o avanço tecnológico e o desenvolvimento dessa área tomamos como base de 

estudos as grandes marcas que são empresas que investem muito em comunicação. Quem não 

conhece a Coca-Cola ou a Nike? Seus produtos não passam de coadjuvantes onde os 

protagonistas são subjetivos apoiados em estratégias de branding, campanhas colossais e 

hábitos inseridos na cultura. 

Os padrões criados são apenas algumas linhas de pensamento. Toda informação 

adquirida deve ser interpretada e vir a gerar um questionamento, como os ativistas do 

movimento Cultura Jamming tentam mudando nosso foco de observação que devemos ser 

críticos em relação ao que nos dizem para fazer, comprar, olhar, comer, vestir e 

principalmente pensar. 

Nas análises escolhi autores para a análise de anúncios, que utilizam o formato 

musical para se comunicar. Compreendo a importância da leitura para o desenvolvimento 

pessoal e intelectual, mas tudo que pode ser somado a isso, bem como a música, enriquece o 

conhecimento e a visão de mundo. Como no caso do movimento estudado é preciso encontrar 

meios capazes de gerar o impacto por nós desejado, a cultura jamming utilizou os suportes 

pagos por essas marcas e encontrou a síntese de sua comunicação. Na elaboração desse 

trabalho acredito que foi pertinente inserir autores que fizeram parte do desenvolvimento 

acadêmico do pesquisador além da sala de aula. Tudo que agregamos de conhecimento deve 

ser refletido de acordo com a realidade para termos a verdadeira dimensão de nossas possíveis 

escolhas. Assim entende-se que esse estudo é uma tentativa de mostrar que existem escolhas, 

e se existem escolhas consequentemente elas são capazes de gerar mudanças. 
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