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RESUMO 

 

 

A reputação da marca de produtos esportivos Adidas permitiu sua incorporação ao 

universo simbólico de diversas subculturas urbanas ao redor do mundo. A cultura hip-hop e 

seus adeptos também se inseriram nesse contexto e vincularam, de forma bastante peculiar, a 

Adidas ao seu repertório de artefatos culturais de representação. Com isso, o principal 

objetivo dessa pesquisa é analisar as performances do grupo de rap norte-americano Run 

DMC e da Adidas, bem como as ritualidades e tecnicidades nos videoclipes e filmes 

publicitários estudados como estratégias comunicacionais da marca. Desse modo, pretende-se 

discutir as contribuições do grupo na transformação da marca alemã em um dos artefatos de 

representação, ostentação e consumo de uma subcultura urbana originária das comunidades 

negras norte-americanas. 

 

 

Palavras-chave: Performance; Videoclipe; Publicidade, Mediações e representações, 

Estudos Culturais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

 

The reputation of Sporting goods brand Adidas allowed its incorporation into the 

symbolic universe of different urban subcultures around the world. The hip-hop culture and 

its adherents also inserted in this context and linked Adidas, in a peculiar way, to their 

repertoire of cultural artefacts of representation. The main objective of this paper is to analyze 

the performance of the North American rap group Run DMC and Adidas, as well as the 

ritualidades and technicality in the music clips and advertising film studied as communication 

strategies of brand. Thus, it intends to discuss the contributions of the group to turn a German 

brand in one of the artefacts of representation, of pageantry and consumption of a urban 

subculture originated from american black communities. 

 

 

Keywords: Performance; Vídeo clip; Advertisement, Mediations and representations, 

Cultural Studies 
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INTRODUÇÃO 

 

Em 1984, experimentei meus primeiros contatos com a música Rap e com a cultura 

hip-hop. Nascido em uma comunidade do bairro de Senador Camará, na zona oeste do Rio de 

Janeiro, aos nove anos de idade, ao lado de minha mãe, assistia ao programa Viva a Noite, 

apresentado por Augusto Liberato, o Gugu, no canal SBT. Ainda sem entender muita coisa do 

que via, admirava aqueles dançarinos de rua com suas roupas brilhantes e extravagantes, em 

movimentos performáticos coreografados na frente do apresentador e seus espectadores, aos 

sábados à noite. Além deles, chamavam a atenção as desenvolturas rítmicas e performáticas 

dos Dee Jays (Dj) e dos Mestres de Cerimônia (MC) que, porventura, se apresentavam ali.  

Carioca da gema que sou, logo em seguida conheci o programa Top Mix da Rádio 

Manchete FM, na cidade maravilhosa. O programa era comandado pelo renomado produtor e 

entusiasta do funk carioca, Dj Marlboro. Ao ritualizar os risíveis funks mixados pelo dee jay, 

ficava encantado com aquela ―magia‖ que transformava as passagens de uma música para 

outra num agradável som compassado e harmônico. Não era à toa que chegara a acreditar, não 

raramente, que se tratara de um único funk tocado ad infinitum. E ficava ali, horas a fio, 

imaginando-me naquele lugar, tocando, mixando, enfim, ritualizando ao vivo aquela magia.  

No mesmo período, com um ouvido mais sensível e interessado, conheci os primeiros 

raps de minha vida. Através de Ice Mc, Two Live Crew, Ademir Lemos e Thaíde & Dj Hum, 

o interesse pelo canto falado e por suas rimas foi tão grande que, dali em diante, tomei uma 

importante decisão que traçaria toda a minha trajetória de vida até aqui.  

As letras e os ritmos das primeiras músicas que ouvia no final da década de 1980 me 

mostraram as possibilidades oferecidas por aquela forma musical para a expressão de minhas 

angústias, injustiças sociais, violências e maneiras de ver e compreender o mundo. Afinal, o 

rap representava um meio juvenil para se pensar certas formas de conscientização política, 

necessárias para o empoderamento dos jovens negros das diversas periferias do Brasil.  

Depois de começar a escrever as primeiras letras de Rap, com apenas 10 anos, me 

mudei para a Bahia com minha família, após a aposentadoria de meu pai. Em Salvador, com 

cerca de 13 ou 14 anos, na escola estadual do bairro em que morava, conheci pessoas 

interessadas pelo rap, tanto quanto eu, e iniciei a minha primeira banda. Além de cantar e 

escrever as letras do grupo, me aventurava pelo aprendizado da arte dos dee jays, cultura que, 

dentro do hip-hop, foi desenvolvida por um jamaicano conhecido como Dj Kool Herc. Aos 16 
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anos, então, comprei os meus primeiros fones semiprofissionais, mixer1 um par de pick-ups2 e 

discos da coletânea Tiro Inicial e Holocausto Urbano, dos Racionais Mcs.  

Depois disso, conheci outros amigos que escreviam e conheciam um pouco do que se 

sabia de rap, numa época em que a internet não estava popularizada no Brasil. Juntos, 

criamos, em 1996, a Erê Jitolú3, uma das primeiras bandas de rap da Bahia a estampar a capa 

do caderno de cultura do Jornal A Tarde e conceder entrevistas a programas de televisão 

nacionais, como o Vitrine da Tv Cultura e o Yo! MTV, além de outros jornais e emissoras de 

rádio AM e FM nos anos posteriores. Logo após a formação da Erê Jitolú, banda que durou 

aproximadamente dez anos, conheci outros grupos de rap, fundando, em coletivo, o 

inicialmente denominado Movimento Hip-Hop da Bahia, rebatizado, em seguida, como Posse 

Orí — em respeito às diversas outras organizações (posses) que surgiram em vários bairros de 

Salvador, Recôncavo, Vitória da Conquista, Feira de Santana e Itapetinga, entre outras 

cidades. Na Posse Orí, ao lado de meus companheiros, desenvolvi o interesse pela arte-

educação e ministrava e organizava oficinas dos elementos da cultura hip-hop, além de 

realizar ciclos de debates e palestras sobre negritude, machismo, violência, política e drogas. 

Toda essa trajetória, somada à experiência adquirida com a participação no Grupo de 

Pesquisa Recepção e Crítica da Imagem (GRIM), coordenado pela professora Regina Gomes 

e pelo saudoso Mahomed Bamba, me estimularam a buscar, na academia e na pesquisa, um 

lugar ideal para continuar dialogando com os temas pelos quais sempre me despertaram 

interesse.  

Desse modo, as pretensões da pesquisa que se apresentou nesta dissertação se 

expressam não apenas na trajetória do autor dentro do campo do hip-hop ou de sua área de 

formação universitária no curso de Publicidade e Propaganda da Universidade Católica do 

Salvador: ela nasce a partir de inquietações em torno de uma articulação velada entre uma 

marca e uma subcultura urbana. Nesse caso, entre a Adidas e a cultura hip-hop. 

 

 

 

 

                                                
1
 Aparelho utilizado para sincronizar os sons dos toca-discos ou outras fontes sonoras. 

 
2 

Toca-discos profissionais utilizados pelos dee jays para mixagens de música, scratchs e outras técnicas. 

 
3 

―Há 17 anos, a Erê Jitolú antecipava traços que ilustram a construção do Afro Hip Hop que nos interessa. De 

formação inovadora, somando banda e DJ, a Erê esbanjava identidade preta nas rimas e arranjos. De sua cisão 

surgiram Quilombo Vivo e Opanijé.‖ (MACA, Nelson, 2011). 



14 

 

 

ADIDAS: UM ARTEFATO CULTURAL DO HIP-HOP 

 

A reputação construída pela marca de produtos esportivos Adidas, até a década de 

1980, lhe trouxe um patrimônio simbólico não esperado por seus proprietários naquela época. 

Orientada para um mercado formado por jogadores e atletas profissionais e amadores, quando 

se voltava para um público mais amplo, no universo da moda urbana, fugia do seu escopo a 

inserção em práticas de consumo de uma subcultura urbana considerada marginal e efêmera. 

Entretanto, de algum modo, a cultura hip-hop e seus adeptos incorporaram a marca ao seu 

repertório simbólico de maneira tão significativa, que a transformaram num artefato de 

representação dos membros dessa comunidade de partilha de gostos e valores.  

É possível observar esse fenômeno em diversos suportes midiáticos e espaços de 

interação e de práticas sociais de jovens artistas, fãs ou militantes daquela cultura. Ele está 

presente, em shows de rap, competições de b-boys ou até mesmo nos personagens grafitados 

nos muros das diversas metrópoles, assim como em videoclipes, filmes e campanhas 

publicitárias que retratam as práticas culturais do universo hip-hop: as três listras (símbolo da 

Adidas) são encontradas como um dos elementos que estabelecem a marca de identidade e de 

reconhecimento de tudo aquilo que se expressa através daquela cultura. 

A trajetória e sucesso da marca perante o público jovem — e mais especificamente 

entre os adeptos da cultura hip-hop —, no entanto, teve como um dos grandes responsáveis o 

grupo de rap norte-americano Run DMC. Os rappers Run, DMC e Dj Jam Master Jay 

alcançaram o sucesso em 1984 e foram os principais responsáveis por levar o rap ao 

mainstream4, com o lançamento do single Rock Box. Com essa música, o Run DMC vendeu 

mais de um milhão de cópias do seu primeiro álbum e se tornou o primeiro grupo de rap a ter 

um videoclipe na grade de programação do canal norte-americano MTV (Music Television) 

— na época, a emissora se recusava a exibir videoclipes de artistas negros, cuja única exceção 

tinha sido conquistada por Michael Jackson, até então (LEAL, 2007, P. 54). 

Desse modo, o Run DMC se tornou um símbolo da cultura hip-hop. Além de ser o 

primeiro grupo de rap a aparecer na capa de diversos jornais e da revista Rolling Stone, esteve 

diversas vezes entre os primeiros das paradas musicais e permaneceu com outros videoclipes 

na programação diária da MTV, a despeito da já mencionada resistência inicial da emissora. 

                                                
4 

Entende-se por mainstream o circuito cultural dominante no campo dos meios de comunicação. Um circuito 

que lida com convenções associadas ao consumo em ampla escala, de maneira global, e amplia a distância de 

separação entre condições de produção e reconhecimento dos produtos.   
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Como afirmam Orville Hall e Antonio Allen, no documentário Walk this way (LEAL, 2007, 

p. 83), ao estabelecer modos singulares de postura ao cantar, se vestir e gesticular, o grupo 

introduziu nos shows de rap uma performance diferente daquelas desempenhadas por outros 

rappers até então. 

Antes do Run DMC, o figurino utilizado pelos rappers em suas apresentações era 

extravagante e inusitado. Contudo, eles traduziram e ressignificaram os anseios das ruas ao 

adotarem um novo estilo de comportamento que performatizava ―um jeito durão estampado 

no rosto‖ e uma forma peculiar de cruzar os braços como demonstração de atitude. Através da 

utilização de ―medalhões de ouro, abrigos Adidas preto e branco e tênis Adidas cavados, sem 

cadarços‖ (KLEIN, 2002, P. 98), os rappers lançaram tendências que se incorporam aos 

modos de representação e de ritualização da cultura hip-hop. 

É importante observar que o Run DMC inaugurou uma forma de relacionamento com 

as marcas comerciais até então não explorada por outros artistas do gênero; ele as introduziu 

ao universo simbólico da comunidade hip-hop de tal maneira que o uso da marca se tornou 

uma das formas de estabelecer as representações daqueles que se identificam com as práticas 

e valores dessa cultura (STOUTE, 2011).  

A partir desses aspectos surgiram alguns questionamentos em torno da relação entre a 

Adidas e o Run DMC. Tendo em vista seu desinteresse por uma subcultura marginal formada 

por jovens negros dos guetos nova-iorquinos, bem como sua herança vinculada ao Terceiro 

Reich (regime nazista na Alemanha), quais foram as mediações culturais que permitiram que 

a marca se constituísse num objeto de representação das práticas de consumo desse 

grupamento urbano? A despeito da idolatria e utilização espontânea dos tênis da marca pelo 

Run DMC, segundo Naomi Klein (2002, p. 98), como a Adidas passa a se relacionar com o 

gênero musical rap?  

Assim, o desafio dessa pesquisa estava em analisar as performances através das quais 

a Adidas e o Run DMC implicavam mutuamente, interpretando as gestualidades e figurino 

dos rappers em seus videoclipes e no filme publicitário da marca. O uso das dimensões 

performáticas como foco do olhar dos sentidos construídos na interação entre Adidas e Run 

DMC se fundamentou na ideia de que ―toda e qualquer atividade humana pode ser estudada 

enquanto performance [...], na medida em que indica uma determinada ação 

convencionalizada‖ (CARDOSO FILHO, 2014, P. 218). Os gestos e condutas desenvolvidos 

pelos rappers, tanto no clipe quanto no filme publicitário, são entendidos aqui como uma 

performance mediatizada que expressa determinadas formas de vida (BRASIL, 2014, P. 133). 

Esses gestos materializam a construção de sentidos e valores culturais que se expressaram nas 
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performances da voz, dos gestos, dos olhares, bem como pela exploração de certas 

tecnicidades presentes nos formatos industriais midiáticos analisados na pesquisa 

(GUTMANN, 2013, p. 2).  

 

TRILHAS METODOLÓGICAS 

 

Para "refletir sobre os usos dos corpos falantes" (GUTMANN, 2013, p. 3) feitos pela 

Adidas em seu filme publicitário e nos videoclipes do Run DMC, foi utilizado, como aparato 

metodológico, o Mapa das Mediações desenvolvido pelo pesquisador Jesus Martín-Barbero 

(2009, p. 16). Para o autor, por meio da investigação em torno das matrizes culturais, lógicas 

de produção, formatos industriais e competências de recepção e consumo mediados pela 

institucionalidade, tecnicidade, ritualidade e sociabilidade, respectivamente, é possível 

mapear as processualidades de determinados fenômenos culturais que atuam na 

―transformação e apropriação de sentidos e valores socialmente partilhados‖. (CARDOSO 

FILHO, 2012, p. 175). Com isso, um dos principais objetivos desse trabalho consistiu em 

compreender as estratégias comunicacionais que possibilitaram a construção e apropriação de 

valores culturais, através das gestualidades expressas nas performances dos artistas do Run 

DMC ao utilizarem a marca Adidas.  

O Mapa das Mediações, então, tornou-se uma perspectiva possível para investigação 

desse problema, uma vez que Martín-Barbero (2009) defende que há uma forte relação entre 

consumo, cultura e cotidiano que se interpenetram nos estudos da comunicação. Em seu 

famoso esquema metodológico, percebe-se a existência de dois eixos pelos quais essas 

mediações são estabelecidas. Um eixo sincrônico, entre as lógicas de produção e 

competências de recepção, e outro diacrônico, entre as matrizes culturais e os formatos 

industriais5.  

O videoclipe é entendido aqui como um formato industrial, instituído como uma forma 

cultural midiática a partir dos anos 1980, que goza de uma longevidade até os tempos atuais6. 

Do mesmo modo, o filme publicitário é percebido como um sistema de significação que 

promove a construção de sentidos e partilha de valores culturais pela dimensão do consumo. 

Ele, tanto quanto o videoclipe, é um formato industrial que atua no processo de cultivação de 

                                                
5 

O melhor entendimento acerca das proposições barberianas, bem como a representação do mapa, estão 

detalhados no capitulo 2 desta dissertação. 

 
6 

Embora padrões narrativos em videoclipes sejam identificados, há uma relação de 

estabilização/desestabilização desse formato ao longo das explorações feitas dentro da cultura pop e das 

vanguardas expressivas. 
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novas sensibilidades estéticas e partilha de determinados rituais, símbolos, gostos e valores 

culturais. Ambos, ao se relacionarem com as competências de recepção dos espectadores, 

articulam as relações simbólicas que permeiam o imaginário coletivo e os seus rituais de 

consumo. Uma ritualidade, portanto, que manifesta os padrões de recepção por meio dos 

quais os sujeitos irão estabelecer seus modos de leitura, de uso, de interação e a representação 

de si mesmos. Enfim, a mediação cultural operacionalizada nesses dois formatos se expressa 

numa espécie de consumo performatizado enquanto mecanismo de construção de certos 

sentidos em torno da marca e do seu uso nas representações dos sujeitos sociais. 

Embora não tenha sido intenção dessa pesquisa se aprofundar nos conceitos de 

identidade ou mesmo nos de representação, tais ideias servem como fio condutor para se 

pensar as mediações das ritualidades e das sociabilidades na construção de sentidos em torno 

de determinado artefato cultural. Desse modo, é prudente explicar que as dimensões da 

representação e da identidade são discutidas, aqui, na perspectiva de Paul du Gay (et al., 2003, 

p. 4) no seu esquema investigativo presente no circuito da cultura. Por esse prisma, as 

representações funcionam como sistemas de identificação dos sujeitos, mediados por 

determinados objetos culturais, comportamentos, estilos de vida, condutas, valores éticos, 

étnicos ou estéticos, bem como pelas formas de pensar e agir, dentre tantas outras. Tais 

dimensões valorativas, apesar de serem expressas por outrem ou por algo, se assemelham aos 

próprios padrões subjetivos do sujeito. Assim, essas representações se manifestam pela 

linguagem e por sistemas simbólicos que atuam na produção de significações e expressam a 

forma com que uma pessoa se vê ou, mesmo, como gostaria de ser vista. As representações 

medeiam a constituição das identidades culturais ou sociais dos indivíduos, ao passo que elas 

também regulam as suas formas de representação.  

Dito isso, o videoclipe e o filme publicitário são, então, dois lugares de interações 

entre as esferas de produção e de recepção. Por meio deles, se manifestam as lógicas 

produtivas dos interesses e desejos dos regimes de institucionalidades, bem como suas 

estratégias de comunicabilidade. Nesse processo de tensionamento, afloram as sociabilidades 

e ritualidades constituintes das etapas de representação dos sujeitos. Afinal, segundo Martín-

Barbero, as lógicas de produção correspondem à estrutura empresarial em seus aspectos 

econômicos, ideológicos, suas ―rotinas produtivas‖ e ―competências comunicativas‖, que 

dizem respeito à sua ―capacidade de interpelar/construir públicos, audiências, consumidores; e 

muito especialmente sobre sua competitividade tecnológica: uso da tecnicidade dos quais 

depende hoje em grande medida a capacidade de inovar nos FI.‖ (MARTÍN-BARBERO, 

2009, p. 18). 
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Dessa maneira, a análise da dimensão da tecnicidade nos videoclipes e filme 

publicitário foi feita a partir dos modos narrativos com que os mesmos configuraram as suas 

mensagens. Os recursos de edição, enquadramento, ângulo e estrutura narrativa, dentre outros, 

indicaram aquilo que se procurava evidenciar em determinados aspectos da mensagem em 

detrimento de outros visuais e simbólicos de menor importância. Perceber as tecnicidades 

imbricadas nesses produtos foi uma das chaves para compreensão de como se engendram os 

mecanismos de percepção, de reconhecimento e de identidade da marca Adidas pelo texto 

midiático. Nessa perspectiva, ao tratar da tecnicidade, Ronsini (2010, p. 7) diz que:  

 

Por sua centralidade na organização social, ela percorre o circuito inteiro, 

modelando a ritualidade, a socialidade e a institucionalidade, vale dizer, modela 

todas as relações porque se define como o estatuto social da técnica. Portanto, a 

tecnicidade pode ser compreendida em sentido estrito, como o aspecto textual, 

narrativo ou discursivo da mídia que funciona como organizador perceptivo. 
 

A tecnicidade, nesse caminho de instituir as regras do jogo narrativo em que será 

possível a configuração das ritualizações de leitura e consumo midiáticos, colocou em 

evidência as formas de interação social e constituição de identificações. Já as ritualidades 

passaram a atuar como um recurso que amparava e sustentava os nexos simbólicos que 

mediavam as interações e os processos de recepção dos membros de uma determinada 

coletividade.  

Assim, tendo em vista que o consumo, na cultura contemporânea, se constitui em um 

elemento central no processo de construção de identificações e de performances sociais, 

emerge a hipótese de que a posição ocupada pela Adidas no universo simbólico do hip-hop se 

dá pela própria performance do Run DMC. Portanto, os videoclipes do grupo e a sua presença 

nas campanhas publicitárias da marca ― tal como no filme publicitário estudado ― são 

algumas das condições de existência de sua relação com os membros das comunidades de fãs, 

militantes e ativistas da cultura hip-hop, pois as formas de performatização e ritualização de 

certos habitus7 de consumo constituem símbolos que expressam sentidos e significados 

culturais a serem partilhados. Ademais, a produção de sentidos, através dos formatos 

industriais trabalhados aqui, constitui os sistemas simbólicos que formam os habitus, as 

                                                
7 ―

Os habitus são princípios geradores de práticas distintas e distintivas ― o que o operário come, e sobretudo 

sua maneira de comer, o esporte que pratica e sua maneira de praticá-lo, suas opiniões políticas e sua maneira de 

expressá-las diferem sistematicamente do consumo ou das atividades correspondentes do empresário industrial; 

mas são também esquemas classificatórios, princípios de classificação, princípios de visão e de divisão e gostos 

diferentes‖ (BOURDIEU, 2014, p. 22, grifo do autor).   
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performances sociais e os modos de representação dos rappers, dos seus fãs e daqueles que 

partilham os valores da cultura hip-hop, simultaneamente. 

Desse modo, as noções trazidas por Martin-Barbero no seu Mapa das Mediações se 

colocaram como instrumento fundamental para entender esses processos de constituição das 

representações do Run DMC em sua performance ao lado da Adidas. A partir do uso da marca 

como um artefato simbólico e de consumo na cultura hip-hop, produzem-se formas de 

representações e modos de ritualizá-la. Nesse sentido, o que ocorre, tanto nos videoclipes 

quanto no filme publicitário, não é apenas a performance dos rappers, mas, também, a 

performance da marca. 

Com isso, a estrutura dessa pesquisa é formada por quatro capítulos, além da 

introdução, sendo o último deles, na verdade, já o fechamento da dissertação. Assim, no 

primeiro capítulo abordo a ideia de que as marcas e o consumo são elementos constituintes da 

cultura contemporânea. Nele também apresento o conceito de performance e o seu papel na 

produção de sentidos que forma parte das representações dos sujeitos, além de um 

levantamento sobre as genealogias da Adidas, do Run DMC e do hip-hop.  

A segunda parte do trabalho adentra nas discussões sobre o videoclipe e a publicidade 

enquanto formatos industriais de mediação cultural. Nesse capítulo, há uma abordagem 

detalhada sobre os aspectos históricos do videoclipe e as contribuições fornecidas pelo cinema 

e pela videoarte na construção de sua estética. O papel da MTV na cultura juvenil também foi 

abordado para demonstrar o momento definitivo da consolidação do formato.  

O terceiro capítulo destina-se às análises: nessa parte, os videoclipes Walk This Way e 

My Adidas, além do filme publicitário homônimo, são vistos pelas dimensões das tecnicidades 

e ritualidades, para se evidenciar as performances desempenhadas pelo Run DMC e pela 

marca na construção de suas representações.  

Finalmente, o quarto capítulo interpreta as estratégias performativas da Adidas, nos 

produtos analisados nesta pesquisa, para operacionalizar a sua presença na comunidade hip-

hop como um de seus artefatos culturais.  

Para finalizar, é importante destacar a relevância que esta pesquisa teve, para mim, ao 

longo dos dois últimos anos. Amante e participante das práticas culturais do hip-hop e 

publicitário que sou, se tornaram cada vez mais intrigantes, no curso das leituras, as formas de 

inserção de uma marca sobre uma determinada subcultura. A relação empreendida pela 

Adidas em suas performances, ao lado do Run DMC, me permitiu uma melhor compreensão 

sobre um dos mecanismos de funcionamento das transformações culturais em torno do hip-

hop. Naquilo que diz respeito a seus artefatos simbólicos e suas ritualidades no consumo de 
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uma marca, foi significativo perceber os processos ocorridos em suas matrizes culturais, pois 

foram esses processos que permitiram que tais ritualizações de consumo tornassem-se 

recursos de representação das práticas culturais do universo hip-hop. Enfim, perceber esses 

aspectos possibilitou um novo tipo de experiência em minha relação com a marca e com o 

próprio hip-hop. 
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1. MARCAS, CONSUMO E PERFORMANCE  

1.1 A CULTURA DAS MARCAS 

 

Na sociedade contemporânea, as marcas deixaram de ser uma simples forma de 

identificação para produtos e serviços e passaram a incorporar um conjunto de sentidos e 

valores aos seus diversos signos de representação. Elas não são apenas um instrumento com o 

qual os consumidores possam reconhecer as qualidades, características e aspectos materiais de 

um artefato de consumo. Elas constroem seu reconhecimento através de aspectos simbólicos. 

Com isso, a marca é muito mais um medium capaz de representar e auxiliar a construção das 

novas identidades individuais e comunitárias do que mero logotipo, grafismo ou nome. 

Através dessas identidades, a cidadania emerge e se configuram os novos sujeitos sociais 

desse mundo constituído de sentidos permeados pela lógica do consumo. 

Dessa maneira, Martín-Barbero (2009) considera o consumo como um lugar onde se 

produzem sentidos sociais, uma vez que a posse de objetos e os seus usos transmitem 

significados compartilhados e construídos através de um processo de disseminação cultural. 

Para o professor e pesquisador argentino Néstor Garcia Canclini (2010, p. 70), o consumo é 

muito mais que uma simples relação de trocas mercantis. Ele é objeto de interações 

socioculturais, cujo objetivo não trata apenas da satisfação de necessidades tangíveis, mas, 

principalmente, daquelas de natureza simbólica.  

 

Nós, seres humanos, intercambiamos objetos para satisfazer necessidades que 

fixamos culturalmente, para integrarmo-nos com outros e para nos distinguirmos de 

longe, para realizar desejos e para pensar nossa situação no mundo, para confrontar 

o fluxo errático dos desejos e dar-lhes constância ou segurança em instituições e 

rituais (CANCLINI, 2010, p. 71). 

 

É nesse universo de interações socioculturais, no qual se situam as diversas lógicas 

que permeiam o consumo, que a construção das marcas se insere. O campo de estudo do 

marketing desenvolveu um conceito específico para tratar desse processo de gerenciamento, 

monitoramento e criação dos sentidos de uma marca, o branding. Para Philip Kotler, um dos 

maiores estudiosos de marketing do mundo, ―o branding diz respeito a criar estruturas 

mentais e ajudar o consumidor a organizar seu conhecimento sobre produtos e serviços, de 

forma que torne sua tomada de decisão mais esclarecida e, nesse processo, gere valor à 

empresa‖ (KOTLER, 2006, p. 270, grifo nosso).  



22 

 

Kotler (2006) defende que a criação de valor de uma marca, ou brand equity
8
, está 

diretamente relacionada ao estabelecimento de diferenças significativas entre os produtos ou 

serviços de uma mesma categoria. Para ele, ―a marca é algo que se instala na mente dos 

consumidores. É uma entidade perceptiva que tem origem na realidade, mas reflete 

percepções e talvez até as idiossincrasias dos consumidores.‖ (KOTLER, 2006, p. 269). 

Assim, é preciso criar estratégias perceptivas e de valor que convençam os consumidores das 

particularidades e singulares de uma marca, de maneira tão significante que os processos de 

decisão de compra sejam realizados a partir de critérios muito menos tangíveis ou racionais 

do que simbólicos. Desse modo, através do branding, se elaboram as diversas estratégias para 

tornar a marca carregada de valores e significados partilhados pela sociedade, que permitirão 

a produção de vínculos emocionais e simbólicos com o consumidor. 

Segundo Naomi Klein, entretanto, as marcas constituem um aspecto perigoso na 

relação com os consumidores. Para ela, as estratégias de branding realizadas pelos 

profissionais de marketing constituem uma ameaça para a integridade da esfera pública e 

eliminam a cidadania dos consumidores, uma vez que seu poder de escolha é construído não 

mais pela sua necessidade material, mas por um mero reflexo da influência das marcas na 

cultura em que os mesmos estão inseridos. Eles não consomem mais produtos, mas as marcas 

que os utilizam como suporte publicitário nas gôndolas dos supermercados e lojas de 

departamentos, ou nas vitrines das grandes grifes, ―assim como a Hilfiger e a Polo 

transformaram as roupas em cartazes para vestir da marca.‖ (KLEIN, 2002, p. 61). Outro 

exemplo dessa alienação consumista, ao qual a sociedade está submetida pela intervenção 

cultural das marcas, é trazido pela autora ao relatar que a Tommy Hilfiger é ―a primeira grife 

de roupas a transformar seus fiéis adeptos em bonecos Tommy ambulantes e falantes em 

tamanho natural, mumificados em mundos Tommy completamente tomados pela marca.‖ 

(KLEIN, 2002, p. 52). A Nike, por outro lado, tem dezenas de funcionários com a tatuagem 

da marca no corpo além de se tornar o símbolo mais popular nos salões de tatuagem dos 

Estados Unidos (KLEIN, 2002, p. 80). 

As marcas surgem a partir de um momento histórico em que a produção de bens de 

consumo padronizou suas características tangíveis de modo a atender a demanda de uma 

economia de escala. Com isso, os produtos de diferentes fabricantes perderam os seus 

aspectos singulares, e os consumidores, seus elementos de diferenciação. ―A marca 

                                                
8
 ―O brand equity é o valor agregado a produtos e serviços. Esse valor pode se refletir no modo como os 

consumidores pensam, sentem e agem em relação à marca [...]. O brand equity é um importante ativo 

psicológico e financeiro para a empresa.‖ (KOTLER, 2006, p. 270). 
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competitiva tornou-se uma necessidade da era da máquina — no contexto da uniformidade 

manufaturada, a diferença baseada na imagem tinha de ser fabricada junto com o produto.‖ 

(KLEIN, 2002, p. 30). Emerge, então, no mundo do marketing e do branding a produção de 

conceitos, sentidos e valores a fim de construírem vínculos emocionais e afetivos com os 

consumidores e estabelecer sua diferença perceptiva diante de uma concorrência de produtos 

cada vez mais similares. 

Essa tentativa de construção de valores conceituais e simbólicos da marca alcançou 

dimensões cada vez mais amplas. As corporações passaram a marcar sua presença em 

praticamente tudo que fosse de visibilidade pública. Além da intensa publicidade em mídias 

tradicionais como jornal, rádio e TV, logotipos passaram a ocupar o espaço público em todos 

os seus aspectos. Cartazes, outdoors, painéis e letreiros deixaram de ser suficientes. Taxis, 

ônibus, trens e metrôs e suas estações, o apetite voraz das marcas por publicidade devora tudo 

e todos. Em meio a essa expansão publicitária, a paisagem urbana passou por modificações, 

tendo os seus muros e paredes transformados em suporte midiático para marcas grafitadas, 

camufladas em arte de rua. A autora de No logo
9
 (KLEIN, 2002, p. 62) destaca o trecho de um 

artigo publicado, em 12 de fevereiro de 1999, no The Wall Street Journal que demonstra 

substancialmente a ingerência publicitária sobre a esfera pública: 

 

Eles querem que todas as placas na estrada e a correspondência oficial da cidade 

digam ‗Cashmere, Lar dos Aplets e Cotlets‘. Pediram que uma das duas principais 

ruas da cidade fosse mudada para Cotlets Avenue, e a outra fosse rebatizada de 

Aplets Avenue. A fabricante de doces também quer que o prefeito e a câmara 

vendam a prefeitura a ela, construa novos estacionamentos e possivelmente partam 

para o mercado de títulos para começar uma campanha turística em nome da sede 

mundial de uma empresa que diz que sua história é um ‗resumo da América‘. 

 

Outro autor que traz uma importante reflexão a respeito da expansão publicitária sobre 

a cotidianidade das pessoas e como a mesma invade os espaços da arte e da esfera pública é 

Gilles Lipovetsky (2009). O filósofo francês demonstra que a ambição da publicidade é 

humanizar as marcas e transformá-las em estrelas midiáticas. Desse modo, ela elabora 

estratégias que buscam carregar as marcas de uma aura humana capaz de transmitir uma 

personalidade própria (LIPOVETSKY, 2009, p. 217). Com isso, as marcas não só se associam 

às personalidades do mundo artístico, como tentam captar o valor da arte ocupando os seus 

espaços de celebração. 

Comunicação socialmente legítima, atinge a consagração artística: a publicidade 

entra no museu, organizam-se exposições, retrospectivas de cartazes, distribuem-se 

prêmios de qualidade, é vendida em cartões-postais. Fim da era do reclame, viva a 

                                                
9
 Título original do livro de Naomi Klein (2002) traduzido para versão portuguesa como Sem logo. 
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comunicação criativa, a publicidade cobiça a arte e o cinema, põe-se a sonhar em 

abarcar a história (LIPOVETSKY, 2009, p. 214). 
 

Do mesmo modo que as estrelas do cinema e da música, o apelo publicitário das 

marcas se sustenta, mais frequentemente, na diversão, entretenimento e emoção. Para isso, se 

inserem em todo tipo de ambiente e espaços públicos. Como as celebridades midiáticas, as 

marcas querem ser famosas, desejadas e fascinantes. Uma estrela, uma musa que desperte o 

desejo e a sedução, a intimidade e o respeito, a ousadia e a confiança. Mais que vender, as 

empresas, as personalidades e os produtos querem inspirar tendências e ser uma referência em 

algum campo de interesse dos consumidores e daqueles que a irão ritualizá-las. As marcas se 

investem de uma aura própria que individualize-as e expresse um caráter reconhecível e 

simbólico. Mais que isso, clamam por uma alma. E, toda alma precisa de um corpo. Por isso, 

conforme Lipovetsky, todo o esforço da publicidade concentra-se, então, em personalizar a 

marca ―pelo lúdico, pela teatralidade hollywoodiana, pela gratuidade superlativa‖ e, porque 

não dizermos, pela identidade e relação com os indivíduos que as endossam.  

Diante desse cenário, as subculturas urbanas, celebridades do esporte e da música não 

podiam ser ignorados. Através de contratos de patrocínios e agenciamentos de atletas e 

artistas, as marcas estreitaram a sua relação com o mundo esportivo e artístico. Kotler (2006) 

explica que a vinculação de marcas comerciais a artistas e produtos de entretenimento 

midiático é uma das formas de construção do brand equity que, segundo ele, consiste em 

pegar emprestados as crenças, valores, prestígios e outros atributos de personalidades ou 

entidades diversas, que possuam significados próprios perante o público, capazes de serem 

transmitidos à marca (KOTLER, 2006, p. 280). Por meio de suas performances e pelo uso dos 

corpos de seus ―embaixadores‖ ― artistas, atletas e celebridades que as endossam ― em 

todos os lugares possíveis de atuação, elas desempenham estratégias que estabelecem um 

determinado nível de presença e corporificação.  

Assim, marcas como Nike, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger e Adidas, para citar alguns 

exemplos, alicerçaram sua reputação a partir da associação com celebridades do mundo 

esportivo e do mainstream. A parceria do jogador de basquete Michael Jordan com a Nike 

evidencia bastante essa afirmação.  O jogador foi transformado na personificação da marca. 

Através do intenso uso de sua imagem em campanhas publicitárias globais, a Nike criou um 

mito do esporte, para além de um jogador de elite. A autora de No Logo conta que as 

propagandas da Nike usavam close, edições rápidas e quadros congelados do atleta para criar 

a ilusão de que ele podia — literalmente — voar na quadra, contribuindo para que fosse 

percebido como um sonho, conforme confessado pelo próprio Jordan (KLEIN, 2002, p. 76).  
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Entretanto, muito antes de Jordan, a Nike buscava atletas vencedores para serem seus 

―porta-vozes‖. O corredor Steve Prefontaine, por exemplo, foi o primeiro deles, em 1973. Foi 

somente depois, em 1985, que Michael Jordan, ainda no início de sua carreira, se tornou a 

materialização do espírito de desempenho superior que a Nike queria se associar. O sucesso 

dessa relação resultou em um faturamento superior a mais de cem milhões de dólares com a 

venda da linha de tênis para basquete Air Jordan, já no primeiro ano de seu lançamento 

(KOTLER, 2006, p. 66). Em Administração de Marketing (KOTLER, 2006, p. 66), Phil 

Knight, fundador da Nike, diz:  

 

[...] os esportes são o coração da cultura norte americana; portanto, já existe muita 

emoção em torno disso. Emoções sempre são muito difíceis de explicar, mas há algo 

de inspirador em ver os atletas dar o máximo de si em termos de desempenho. Você 

não pode explicar muita coisa em 60 segundos; mas, quando mostra Michael Jordan, 

nem precisa. 

 

O trabalho da Nike em demonstrar a capacidade extraordinária de um atleta que usa os 

seus tênis foi tão eficaz que o próprio Jordan tornou-se uma marca. O nome do jogador se 

estabeleceu de tal maneira no mundo esportivo que o seu empresário o classificou como uma 

―supermarca‖. Jordan criou sua própria linha de roupas, em parceria com a sua grande 

patrocinadora, e, do mesmo modo em que foi utilizado como embaixador da marca, recrutou 

atletas como ―Derek Jeter, shortstop do New York Yankees e o boxeador Roy Jones Jr.‖ 

(KLEIN, 2002, p. 82) para endossá-la. A fórmula de sucesso para promoção de suas marcas 

através da imagem do jogador, utilizada pela Oakley, Gatorade e McDonald‘s, além da 

própria Nike, permanece inalterada e agora é aplicada por Michael na Jordan.  

A Tommy Hilfiger, por outro lado, expressou sua ―essência de marca‖ em associação 

com Mick Jagger e Rolling Stones, além de outros nomes do rock e do rap, como Snoop 

Dogg. A marca Gap usou os videoclipes de Britney Spears e Backstreet Boys como 

verdadeiras campanhas publicitárias. O fenômeno da associação de marcas com celebridades 

logrou tanto sucesso que a revista Forbes criou uma nova categoria para classificação de 

franquias de marcas de artistas. E, desde, 1999, a revista lança a lista das celebridades mais 

poderosas no mundo do branding. (KLEIN, 2002, p. 69-100). 

Além do caso das marcas supracitadas, que construíram suas reputações a partir da 

associação com artistas e atletas de alto nível, a partir dos anos 70, Barbara Smit (2007) 

atribui parte do sucesso da Adidas, inicialmente, ao seu apoio à personalidades esportistas 

desde os anos 30 e, posteriormente, a investimentos financeiros em artistas do mundo da 

música. Ela conta que, nas Olimpíadas de Berlim, em 1936, enquanto ainda era conhecida e 
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registrada como Gebruder Dassler, a marca alemã já tentava sua vinculação ao sucesso de 

atletas de elite mesmo se, ao contrariar os interesses de Hitler, eles fossem norte-americanos 

negros. Foi o caso do atleta negro dos Estados Unidos, Jesse Owens, que, desde o ano anterior 

conseguira quebrar recordes mundiais em competições de corrida e salto em distância. O 

fundador e desenvolvedor dos tênis da Gebruder Dassler, Adi Dassler, usou toda sua 

influência junto ao comitê olímpico para se aproximar do atleta e apresentar o seu calçado, 

para que ele utilizasse durante as competições. Calçando os tênis oferecidos por Dassler, 

Owens ganhou duas medalhas de ouro nas modalidades dos 200 metros rasos e no 

revezamento 4 x 100, além de um novo recorde no salto em distância. Essa investida da marca 

consagrou a Gebruder Dassler no mundo esportivo, dando-lhe uma reputação posteriormente 

explorada por Adi Dassler quando fundou a Adidas. 

 

1.2 OS JOGOS COMEÇAM. A ADIDAS ENTRA EM CAMPO 

 

Adolf Dassler, um corredor aficionado por esportes de várias modalidades, em sua 

incessante busca pelo desenvolvimento de calçados especialmente projetados para as práticas 

esportivas em seus aspectos idiossincráticos, inaugura, na década de 1920, uma pequena 

sapataria tendo o seu irmão Rudolf Dassler como empregado. Em 1º de julho de 1934, os 

dois, agora como sócios, fundam a Gebruder Dassler (SMIT, 2007, p. 19). 

Na pequena fábrica em Herzogenaurach, no estado da Baviera, na Alemanha, Adolf 

Dassler se concentrava em desenvolver e aperfeiçoar tênis para corrida e chuteiras para 

futebol. Enquanto isso, Rudolf realizava contatos, parcerias com clubes desportivos e 

transações comerciais. A empresa já tinha cerca de 70 funcionários (SMIT, 2007, p. 23) e, em 

sua franca expansão, chegou a adquirir uma segunda fábrica. Contudo, o crescimento da 

Gebruder Dassler foi ainda mais importante durante o início do governo do grupo nazista 

liderado pelo Partido Nacional Socialista Alemão dos Trabalhadores, em 1933. 

Hitler, já governando a Alemanha na época, acreditava que o esporte era um 

importante aliado na construção de uma nação forte e preparada para guerra, além de 

contribuir para o recrutamento de soldados em boa forma física. No regime nazista, o esporte 

ganhou investimentos e fazia parte da política patriótica que era implementada no país. Esse 

investimento aumentou a demanda de calçados esportivos, e a Gebruder Dassler se beneficiou 

profundamente disso. A ideia de se aproximar de atletas em potencial e dos clubes esportivos, 

sob a intensa vigilância do partido nazista, para promover os seus calçados, bem como o 
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regime que contribuía para o crescimento do esporte, levou os irmãos a se filiarem ao partido 

de Hitler em 1935 (SMIT, 2007, p. 26).  

Em 1936, Berlim seria a sede das Olímpiadas e apesar de toda a expectativa de uma 

maior promoção internacional da marca, a Gebruder Dassler já se tornara conhecida nos 

Estados Unidos através do uso de seus tênis pela delegação de atletas alemães nas Olimpíadas 

de 1932, em Los Angeles e, principalmente, pela utilização da marca pelo velocista, Arthur 

Jonath, ganhador da medalha de bronze dos 100 metros rasos da competição (SMIT, 2007, p. 

28). 

Ainda assim, os irmãos conquistaram muita fama com o resultado das Olímpiadas de 

Berlim: menos pelo desempenho da Alemanha do que pela utilização do grande campeão do 

atletismo naquela edição dos jogos olímpicos, Jesse Owens, como já mencionado aqui. Um 

técnico dos Estados Unidos chegou a comentar que os tênis calçados por Owens eram 

espetaculares. Tudo isso contribuiu para levar a Gebruder Dassler a ser a maior fornecedora 

de calçados esportivos na Alemanha, além das encomendas que passaram a ser realizadas por 

outros países. A visibilidade da marca associada a um campeão aumentava o interesse dos 

atletas amadores, e, com isso, as vendas da empresa chegaram a 200 mil pares de calçados por 

ano. Apesar de o campo do marketing
10

 não estar desenvolvido, ainda, na época, Adolf 

Dassler compreendia muito bem a importância de suas ações para a reputação de sua marca 

(SMIT, 2007, p. 33). 

Devido a divergências familiares, ainda mais acirradas pelo contexto da Segunda 

Guerra Mundial, os irmãos Adolf e Rudolf Dassler se separaram em abril de 1948. Com isso, 

Rudolf iniciou a Puma, outra fábrica de calçados esportivos que se tornou uma das maiores 

concorrentes da Adidas, empresa nomeada por Adolf a partir da junção de seu apelido Adi 

com o sobrenome Dassler. 

A partir de um recurso técnico utilizado por Adolf para reforçar a qualidade de seus 

tênis, surgiu o conhecido logotipo da marca. As três tiras de couro nas laterais dos calçados, 

antes utilizadas em números aleatórios tanto por ele quanto pelos outros fabricantes, foram 

padronizadas em quantidade e cor. A partir dali, o tênis da Adidas seria conhecido por suas 

três listras brancas. Em março de 1949, a marca foi registrada com o logotipo e o slogan: ―Die 

Marke mit den drei Riemen — a marca das três listras‖ (SMIT, 2007, p. 57, grifo da autora). 

 

                                                
10

 Kotler explica que o desenvolvimento dos estudos do marketing se deu a partir dos anos de 1950. O professor 

da Havard Business School, Theodore Levitt, foi um dos primeiros a utilizar o termo em seu artigo ―Marketing 

myopia‖, publicado na revista Havard Business Review. (KOTLER, 2006, p. 14-30).  
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Logo após ao nascimento da Adidas e de se separar do irmão, Adolf contratou o seu 

primeiro diretor de propaganda para construir e aprimorar a reputação da marca através do 

relacionamento com atletas de elite. Wolfgang Krause desenvolveu anúncios publicados em 

revistas esportivas que ―invariavelmente mostravam o desenho do distinto calçado de três 

listras e uma referência a algum triunfo esportivo conquistado recentemente‖ (SMIT, 2007, p. 

57). 

Dando continuidade ao seu esforço de construção da imagem de uma marca 

vencedora, a Adidas driblou as restrições impostas à Alemanha para o comércio internacional 

e estabeleceu sua presença por meio de amostras grátis oferecidas aos atletas nas Olimpíadas 

de Helsinque, em 1952. Um dos grandes nomes dessa edição dos jogos olímpicos foi o 

tcheco, Emil Zatopek — ganhador de três medalhas nas competições, de cinco e dez mil 

metros, além da maratona — contratado pela Adidas após o seu desempenho na Olimpíada de 

1948. (SMIT, 2007, p. 58).  

Até a década de 1970, as relações com as marcas esportivas e os atletas eram 

construídas informalmente através de pretensiosos relacionamentos sociais e amistosos, além 

de fornecimento de calçados gratuitos (SMIT, 2007, p.64; 213). Os jogadores e atletas eram 

amadores, e o profissionalismo no esporte ainda era incipiente, sendo os custos com 

equipamentos esportivos desembolsados pelos próprios competidores (SMIT, 2007, p. 81). A 

Adidas foi uma das primeiras empresas a perceber as dificuldades existentes para os 

praticantes de competições oficiais em adquirir tênis de qualidade numa época em que não 

recebiam por suas atuações. A marca tirou proveito disso desde a fundação da Gebruder 

Dassler (SMIT, 2007, p. 31-33): os atletas se beneficiavam da benevolência da Adidas, e a 

marca, em contrapartida, ganhava projeção, principalmente quando investiam em potenciais 

campeões. Entretanto, as coisas no mundo do marketing esportivo começaram a mudar 

quando os atletas e federações perceberam a potencialidade do mercado que podiam explorar 

a partir do interesse das marcas em se associar a eles. Afinal, a mídia concentrava suas 

câmeras fotográficas e de vídeo nos grandes campeões e demais favoritos nas competições. 

A Adidas, agora, já não conseguia conquistar a preferência dos atletas apenas com 

fornecimento gratuito de tênis e pequenas gentilezas como jantar, passeios e viagens; era 

preciso investir financeiramente nos seus embaixadores de marca. Assim, a preferência da 

empresa passou a privilegiar os atletas de maior potencial nos quadros de medalhas. A Adidas 

já não poderia dispersar investimentos em inúmeros competidores que não representassem, no 

fim, uma grande projeção midiática.  O ideal, assim, era contratar celebridades olímpicas, 

pois, embora caras, eram um investimento bastante lucrativo. Assim, em 1962, a Adidas 
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fechou um contrato com o ―ex-jogador de futebol francês‖, Just Fontaine, que, além de se 

tornar representante comercial da marca, passou a ter uma linha de tênis com o seu nome 

(SMIT, 2007, p. 95).  

Em 1969, a Adidas usou a sua estratégia de relacionamento interpessoal, mais uma 

vez, para convencer o técnico do San Diego Rockets, Jack MacMann, a persuadir seus 

jogadores. A estratégia era fazer com que eles aceitassem a usar a linha superstar da marca 

durante o campeonato. Na época, o mercado de tênis para basquete era dominado pela 

empresa norte-americana, Converse. Em 1973, a Adidas já tinha 85% dos jogadores de 

basquete usando seus tênis. Quando a Converse reagiu, através de contratos de patrocínios de 

jogadores, a marca alemã assinou um contrato de vinte e cinco mil dólares por ano com o 

melhor jogador da época, Abdul-Jabbar, em 1976. Ele foi o primeiro jogador de basquete a 

ser patrocinado pela marca (SMIT, 2007, p. 131). Depois disso, no final da década de 1970, a 

Adidas dominava cem por cento do mercado americano de basquete, segundo a jornalista 

Barbara Smit (2007, p. 130-131). 

Assim, após décadas de investimentos e fornecimento de chuteiras e tênis para 

jogadores de futebol, de basquete e velocistas, concorrentes como a Puma e — a mais nova 

marca a disputar o mercado de material esportivo, a partir de 1962 — a Nike passaram a fazer 

o mesmo. Era preciso expandir o branding para outras fronteiras da cultura. A associação com 

celebridades do universo mainstream se tornou o novo caminho para a criação de uma cultura 

de marca na moda urbana. 

Desse modo, no fim da década de 1970, a Adidas enviou para os Estados Unidos, um 

italiano chamado Angelo Anastasio. Sua função seria a de promover a marca entre as 

celebridades americanas. Embora, de forma controversa segundo as opiniões de Steve Stoute 

(2011) e Naomi Klein (2002), conforme discutimos no decorrer desta pesquisa — a Jornalista 

Barbara Smit
11

 diz que no início dos anos 80, Anastasio se deparou com três rapazes negros 

que dançavam break numa movimentada rua, usando tênis e calça da marca: a partir dali, o 

italiano passou a fornecer materiais da Adidas para os jovens, futuros formadores do grupo de 

rap mais conhecido no universo da cultura hip-hop, o Run DMC (SMIT, 2007, 258).  

 

                                                
11

 Essa narrativa é posta em dúvida quando a jornalista Klein (2002, p. 98) afirma que, inicialmente, a Adidas se 

recusou a patrocinar o Run DMC para não se vincular a uma estética negra e marginal. Stoute, por outro lado diz 

que os executivos da marca mudaram de ideia após serem convencidos pelos produtores dos rappers a assistir um 

de seus show em que milhares de jovens exibiam os tênis da marca em resposta ao clamor da performance do 

grupo no palco. (BARBOSA; CARDOSO FILHO, 2016, p. 61). 
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1.3 O HIP-HOP EM ELEMENTOS 

 

A cultura hip-hop surgiu no Bronx, um dos bairros mais pobres e violentos de Nova 

York, nos Estados Unidos. O desenvolvimento dessa cultura se deu a partir da iniciativa do 

jamaicano Clive Campbell, mais conhecido como Dee jay (DJ) Kool Herc, no ano de 1973. 

Imigrado da Jamaica, ―Herc levara seu equipamento de som para as ruas do Bronx em 1969, 

tornando-se responsável pelo surgimento das festas ao ar livre — as block parties — velho 

costume jamaicano.‖ Posteriormente, ele desenvolveu e introduziu em suas festas uma técnica 

de mixagem batizada por breakbeat. A técnica consistia na reprodução de duas réplicas de um 

mesmo disco que, mixadas alternadamente, criava ―a impressão de uma instrumental infinita.‖ 

A invenção causou impacto e popularizou as suas festas, estimulando sua reprodução por 

vários outros DJs, como Afrika Bambaataa e Grandmaster Flash (LEAL, 2007, p. 24). Além 

disso, contribuiu significativamente para o surgimento das bases instrumentais da maioria dos 

grupos de rap da época e, consequentemente, para a consolidação do estilo e da performance 

sonora do gênero (LEAL, 2007, p. 24-29). 

Mais tarde, no final da década de 1970, o ex-líder de uma das gangues mais violentas 

de Nova York, Kevin Donovan, mais conhecido como DJ Afrika Bambaataa, ao lado de Kool 

Herc e Grandmaster Flash, utilizou o termo hip-hop, para reunir dançarinos de break, 

grafiteiros, dee jays e mestres de cerimônia, numa tentativa bem sucedida de deslocar as 

brigas entre as gangues da região do ―plano do enfrentamento físico para o enfrentamento no 

plano artístico.‖ (LEAL, 2007, p. 26).  

A popularização da música rap nos anos de 1980 contribuiu para que a cultura hip-hop 

deixasse de ser apenas uma subcultura urbana dos guetos nova-iorquinos para representar 

parte da identidade cultural de jovens negros de zonas urbanas periféricas em quase todo o 

mundo. Entretanto, é na conjuntura socioeconômica daquela época que se encontra a chave de 

tamanha identificação. O professor de filosofia da Universidade do Texas, Douglas Kellner 

(2001, p. 228) justifica a utilização do rap como uma espécie de hino urbano da juventude 

negra a partir do uso histórico das diversas linguagens musicais criadas pelos afro-americanos 

ao longo de sua história. O gospel, o blues, o jazz e o rhythm and blues eram formas de 

expressão do espirito contestatório dos negros desde a escravidão até a violência, pobreza e 

racismo que permaneceram em plena metade do século XX.  

 

O gospel surgiu como reação à opressão da escravidão, enquanto o blues expressava 

uma resposta ao racismo institucional, de tal forma que ambos refletiam o 

sofrimento produzido pela opressão e pela resistência a ela. O ragtime e o jazz 
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baseavam-se nas experiências dos negros americanos em busca de uma linguagem 

musical que articulasse sofrimento e alegria, angústia coletiva e expressão 

individual, dominação e resistência (KELLNER, 2001, p. 228, grifo do autor). 

 

A partir da década de 1970, a cultura hip-hop emerge com uma base filosófica advinda 

das contribuições fornecidas pelos movimentos de direitos civis americanos e mais 

especificamente do movimento Black Power e da Nação dos Deuses e Terras (NGE)
12

 que 

estimularam um novo espectro de produções culturais que contestava a forma com que o 

negro era retratado nos filmes, teatro e publicidade da época. Assim, Ogbar (2007, p. 13) 

defende que a ―centralidade da arte afro-americana para o hip-hop ajuda a contextualizar as 

expressões criativas e símbolos estéticos encontrados nas primeiras comunidades hip-hop‖.  

Para se perceber a influência da NGE, sobre a cultura hip-hop, por exemplo, Ogbar 

explica que a organização teve Afrika Bambaataa como membro, antes de formar a sua posse 

Zulu Nation
13

, além de garantir a segurança das primeiras block parties organizadas por Dj 

Kool Herc que os chamavam de ―guardiões da paz‖ (OGBAR, 2007, p. 17-18). 

A NGE ou, como era também conhecida, os Cinco Porcento foi uma ramificação de 

outra organização negra chamada Nação do Islã e tinha como princípio fundamental a crença 

de que os negros originaram toda a civilização do planeta, tendo os homens como deuses e as 

mulheres como terras ou mães. Através desses princípios, eles combatiam as imagens 

deturbadas do povo negro propagadas em filmes e programas televisivos, que, até então, se 

inspiravam nas figuras vexatórias dos menestréis do fim do século XIX
14

 e a dos chamados — 

por Mark Reid e outros críticos (1993, p. 25-26 apud OGBAR, 2007, p. 17) — ―menestréis 

pós-modernos‖: estes, por sua vez, refletiam a discriminação através da imagem de homens 

potencialmente criminosos, impulsivos, violentos, frios e sexualmente obscenos. Contudo, 

uma das principais contribuições da NGE para a cultura hip-hop se deu através de seu eixo 

filosófico amparado pelos pilares da ―compreensão, sensatez e conhecimento‖ 
15

. Esses 

fundamentos estabelecem a base daquilo que os ativistas e participantes da comunidade de 

partilha de valores do hip-hop chamam de quinto elemento de sua cultura. Os quatros demais 

elementos são formados pelas expressões artísticas do break, rap, graffite e dj (OGBAR, 

                                                
12

 NGE ou NOGE é a sigla em inglês da Nation of Gods and Earths. 

 
13

 A Universal Zulu Nation é uma posse ou organização inspirada nas atividades comunitárias dos Panteras 

Negras. Fundada em 12 de novembro de 1973 por Afrika Bambaataa, a organização surgiu com o objetivo de 

combater a violência das gangues através de palestras e aulas de dança, música e artes plásticas. (LEAL, 2007, p. 

25). 

 
14

 Esses personagens disseminavam a ideia de incompetência intelectual, comportamento infantilizado e 

inabilidade física e motora dos negros. 
15

 Tradução nossa. 
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2007, p. 4). 

O movimento Black Power, por sua vez, contribuiu para a emergência de um amplo 

espectro cultural de valorização da imagem do negro nos Estados Unidos e, de certa forma, ao 

redor do mundo. Hill Collins (OGBAR, 2007, p. 16) chamou esses recursos políticos de 

imagens dominantes do povo negro. Por meio delas, toda uma preocupação com a 

ressignificação da percepção da figura dos negros na sociedade norte-americana se fez 

presente. Com isso, o Black Power representou um momento histórico importante nas 

comunidades negras norte-americanas e marcou a identidade do hip-hop no seu início. Ogbar 

considera, ainda, que a identidade coletiva das primeiras comunidades de ativistas, artistas e 

fãs de hip-hop se formou através do processo de ―autoconsciência racial positiva‖ advinda do 

movimento Black Power (OGBAR, 2007, p. 18). 

A partir disso, o rap surge como expressão de resistência e identidade da juventude 

negra dos guetos nova-iorquinos e, posteriormente, norte-americanos. Enquanto o hip-hop é a 

síntese de uma cultura que envolve muito mais elementos, o rap é, simplesmente, a expressão 

musical dessa cultura. Sendo uma abreviatura do termo Rhythm and Poetry (Ritmo e 

Poesia)
16

, o gênero nasceu nos anos de 1970, a partir de múltiplas influências que vão desde 

as tradições orais africanas até a assimilação tecnológica de equipamentos de sonorização, 

passando pelas diversas sonoridades e expressões musicais negras. Pensado como gênero 

musical, o rap se distingue de outras formas rítmicas, especialmente, por sua expressão oral 

caracterizada pelo discurso coloquial impregnado por gírias, palavras de baixo calão e por 

suas condutas e performances representadas nas apresentações e no cotidiano dos artistas e 

seus fãs.  

A gíria e o jargão constituem um meio bem particular de comunicação e um 

repertório lingüístico [sic] e gestual capaz de veicular a identidade e a rebeldia do 

negro. A dança e os modos de percorrer o espaço situam o corpo do negro em sua 

tipicidade, visso que ele atravessa de maneira desafiadora um espaço hostil com um 

jeito capaz de expressar sua identidade e suas formas de rebeldia. Usar potentes 

rádios portáteis no último volume ou atravessar os espaços urbanos num carro-som 

ouvindo rap são outras tantas formas de expressão cultural do dia-a-dia do negro [...] 

(KELLNER, 2001, p. 251-252).  
 

Assim, através do chamado canto falado, as letras do rap são feitas por rimas e, com 

frequência, têm uma duração bastante longa comparadas a outros gêneros. Segundo 

Herschmann (1997, p. 76), os rappers ultrapassam com facilidade ―a marca dos cinco 

minutos‖ em cada uma de suas músicas — o que, para ele, é um dos dificultadores da maior 

                                                
16

 Apesar de ter pouca adesão, no Brasil alguns rappers, fãs do gênero e membros da cultura hip-hop preferem 

abrasileirar o nome para REP.  
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inserção do formato nas rádios comerciais. Entretanto, essa característica é uma de suas 

formas de ritualizar e reiterar as performances dos antigos griots e de outros elementos de 

ancestralidade africana.  

Para Iolanda Macedo (MACEDO, 2011, p. 267), o griot é um tradicional costume 

africano de contação de histórias e anedotas em locais públicos de passagem, como as ruas da 

América negra. Além dele, existem o preaching, o toasting, o boastin, o signifying e as 

dozens. De acordo com a autora, semelhantemente às práticas de desafios entre os rappers 

chamadas de freestyle, teríamos as dozens ― diálogos coloquiais provocativos em formas de 

rimas. O toast, por outro lado, valoriza mais a dicção e possui temas variados que abordam o 

cotidiano, a criminalidade e aspectos diversos da vida. Tudo isso, no sentido barberiano, 

formaria a matriz cultural do rap e faz com que o gênero seja muito mais que uma expressão 

da musicalidade contemporânea; ao ouvir esse gênero musical, ritualizamos e resgatamos a 

história da cultura e das tradições da diáspora negra.   

Outra influência, mais próxima, para o gênero adveio do coletivo de poetas negros do 

final dos anos 1960, os Last Poets. Com o uso de rimas e percussões e abordando questões 

relativas à dignidade do negro, revolta e apelo à conscientização, as poesias dos Last Poets 

seriam fontes seguras de reiterabilidade performáticas e adaptações de formas e temáticas 

incorporadas, mais tarde, pelos rappers (MACEDO, 2011, p. 268). 

 

Por fim, é pertinente dessacar também, no legado do pré-rap, o poeta, músico e 

cantor Gil Scott Heron, que gravou seu primeiro álbum em 1971, intitulado Small 

Talk At 25th & Lenox. A voz de Heron era considerada única, marcada por uma 

forte determinação e suas canções eram engajadas nas temáticas politicamente 

relacionadas com o negro americano insurgindo ao american way of life, 

consolidando um estilo bastante individualizado (CONTADOR; FERREIRA, 1997: 

25, grifo do autor). Ao longo de sua carreira, o músico gravou 11 álbuns, o último 

em 1994, Spirits, o qual contém uma canção chamada Message To The Messangers 

(Mensagem aos Mensageiros) no qual direciona um aviso aos rappers atuais, 

evocando a responsabilidades desses em relação ao seu papel no interior de suas 

comunidades (MACEDO, 2011, p. 268).    

 

Além das letras e da valorização da discursividade, outra particularidade que destaca o 

rap de outros gêneros musicais na década de 1980, é a sua base musical. Substituindo os 

músicos das bandas tradicionais, os dee jays constroem a base rítmica do rap através da 

bricolagem de sons, melodias, efeitos e ruídos extraídos de discos de vinis, gravações de 

cinema, além de outros meios de reprodução sonora. Tendo como background uma batida 4/4, 

cadenciada e repetitiva (JANOTTI JR., 2003, p. 41), efeitos de scratch e looping
17

, dentre 

                                                
17

  O scrath é um efeito extraído a partir da manipulação de um disco de forma a produzir sons semelhantes a um 

arranhão, já o looping consiste em repetir indefinidamente a base de uma música através da mixagem e da 

colagem de dois discos de vinis. 
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outras técnicas, a paisagem sonora dessa forma musical assume a experiência da estética 

urbana. Com ruídos sonoros que reproduzem sirenes, tiros, batidas de carros, helicópteros, 

gritos e explosões, para Kellner, ―os sons do rap são especialmente perturbadores quando 

tocados no último volume em espaços públicos, anunciando que o inimigo está dentro, que a 

sociedade está dividida e enfrenta conflitos explosivos.‖ (2001, p. 232, grifo do autor).  

Desse modo, o rap se configurou como uma das mais significativas trilhas sonoras do 

ambiente urbano e, sobretudo, daquele universo formado por jovens das comunidades negras. 

Isso é perceptível não somente nos videoclipes de artistas do gênero, como também em filmes 

que retratam ou se inspiram na realidade desses sujeitos. Os diversos problemas enfrentados 

pela juventude negra das periferias dos grandes centros urbanos encontram no rap não apenas 

uma forma de expressão, mas um meio de reação, contestação e ―de resistência contra a 

supremacia e a opressão dos brancos.‖ O posicionamento dos negros frente às suas angústias, 

aspirações e insatisfações, além de se expressar na música, se revelam nas múltiplas formas 

de resistência presentes em seu cotidiano, seja pela ―linguagem, do modo de ser, das atitudes 

e das relações sociais‖ (KELLNER, 2001, p. 248).  

Contudo, coexistem no rap e no hip-hop outros discursos que dialogam com as formas 

hegemônicas de controle, de cooptação e apropriação cultural. Além de se tornar um campo 

atraente para inserção das marcas nas comunidades negras e de subculturas, como o hip-hop, 

o gênero conquistou a adesão de jovens brancos de classe média. Nesse sentido, a cultura de 

consumo passa a ocupar um espaço cada vez maior entre os artistas, grupos e membros desse 

grupamento cultural. Por isso, Douglas Kellner (2001, p. 248) diz que ―o rap pode facilmente 

transformar-se numa mercadoria fetiche e num modo de assimilação. Suas técnicas também 

têm sido usadas em propagandas de tênis, carros e até alimentos [...]‖. É preciso observar que, 

enquanto na publicidade, existe uma tentativa de cooptar e se inserir nas práticas culturais do 

hip-hop, nesse, há certamente uma apropriação dos modos de construção dos sentidos e de 

ritualidades ― na perspectiva barberiana ― próprias dos usos e do consumo das marcas e 

produtos que circulam nesse universo. Na verdade, entre os rappers, concorrem inúmeras 

vozes, cada uma delas expressando sua visão de mundo, seu ponto de vista em relação ao 

modo de inserção do negro na sociedade capitalista ou à resistência e rebeldia contra a 

hegemonia dessa estrutura econômica. Kellner destaca essa possível contradição entre os 

rappers, que, apesar de defenderem um posicionamento político radical, se entregam à cultura 

do consumo como meio de autoafirmação, identidade e valorização. Para ele ao passo que:  
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Ice T decanta abertamente a revolução negra, e, ainda que às vezes celebre os 

prazeres do materialismo consumista (por exemplo, sua casa, seu carro, suas posses, 

etc.), também ataca com frequência o capitalismo como sistema econômico, 

enquanto Spike Lee [...] tende a apoiar uma forma de capitalismo consumista em 

que os negros também têm seu quinhão. Além disso, Chuck D, do Public Enemy, vê 

o sistema como uma estrutura de opressão, e muitos rappers pedem o fim da 

opressão e defendem mudanças políticas radicais (KELLNER, 2001, p. 238). 
 

A partir desse cenário de disputas, o rap se desenvolve como um meio de expressão, 

de resistência e veiculação de identidade da juventude negra dos guetos norte-americanos. No 

decorrer da década de 1980, o hip-hop ganha projeção mundial, tendo o seu peculiar gênero 

musical como o principal porta voz. Criado na década anterior e tendo a música Rapper's 

Delight, do grupo The Sugarhill Gang, como primeiro registro fonográfico do estilo
18

, o rap 

passou por um processo de reconhecimento e valorização que atraiu muitos adeptos. Contudo, 

a sua chegada ao mainstream se deu pela conjunção de vários fatores: a criação do primeiro 

programa do gênero numa rádio norte-americana transmitido pela WHBI-AM de Nova York, 

entre os finais dos anos 1970 e início dos anos 1980 (LEAL, 2007, p. 69) e os lançamentos: 

dos filmes Wild Style, em 1982 (OGBAR, 2007, p. 107), Breakin’ e Beat Street, em 1984 

(LEAL, 2007, p. 73); do programa Yo MTV Raps da Music Television (MTV) e a The Source 

Magazine: e da primeira revista dedicada ao hip-hop, ambos em 1988 (OGBAR, 2007, p. 

107). No entanto, foi em 1984 que um grupo originário do Queens provocou grandes 

mudanças dentro da música Rap e da cultura hip-hop e do próprio cenário da cultura negra até 

então (STOUTE, 2011, p. XVII). Seu nome: Run DMC. 

 

1.4 O RUN DMC ENTRA NO PALCO 

 

O Run DMC foi um grupo formado por três jovens negros: Jason Mizell (Dj Jam-

Master Jay), Joseph Simmons (Run) e Darryl McDaniels (D.M.C.), no início dos anos 1980.  

Foi um dos principais protagonistas do sucesso da música rap e responsável pela 

popularização e consolidação de códigos identitários partilhados no interior da comunidade 

hip-hop. O grupo é considerado, ainda, pelos adeptos da cultura hip-hop, como um dos 

grandes responsáveis pela evolução do hip-hop da chamada Old School (Velha escola) para 

New School (Nova escola).   

                                                
18

 Existem controvérsias acerca do pioneirismo fonográfico do rap. O grupo Fatback Band com o seu albúm 

Fatback XII é considerado por alguns pesquisadores como o primeiro a lançar um disco do gênero meses antes 

do grupo The Sugarhill Gang. (LEAL, 2007, p. 34). 
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Em 1984, com o lançamento do single Rock Box, cujo álbum de estreia é homônimo 

ao nome do grupo, o Run DMC vendeu mais de um milhão de cópias, tornando-se o primeiro 

grupo de rap a se fazer presente na programação diária da MTV. Na época, a política da 

emissora, ou as estratégias de institucionalidade, como chamaria Martin-Bárbero (2009), 

(conforme se discutirá adiante), impedia a exibição de videoclipe de artistas negros, tendo 

como únicas exceções os videoclipes de Michael Jackson. (LEAL, 2007, p. 74).   

Além da MTV, o sucesso do Run DMC teve destaque em diversos jornais, o que os 

levou a ser o primeiro grupo de rap a figurar na capa da revista Rolling Stones. Eles estiveram, 

também, por diversas vezes, entre as primeiras posições das paradas musicais, conquistando 

lugar para seus outros videoclipes na programação da MTV. Com tudo isso, mas não apenas, 

o Run DMC se tornou um símbolo da própria cultura hip-hop e ditou novos padrões 

identitários que marcaram as performances, gestualidades, estilos de cantar de MCs e até a  

indumentária de todos aqueles que partilham os valores da comunidade hip-hop, conforme 

afirmam Orgille Hall e Antônio Allen no documentário Walk this Way (LEAL, 2007, p. 83). 

Entretanto, a maior contribuição que o grupo ofereceu ao rap e à cultura hip-hop foi a 

popularização do gênero em escala global. Através do remix da música que intitulou o 

documentário supramencionado, eles não apenas ajudaram no revigoramento da carreira dos 

roqueiros do Aerosmith, mas fizeram, juntamente com essa música, o rap se difundir entre os 

membros de outras comunidades e cenas musicais e, logo, a ser conhecido em todo o mundo.  

A inovação dos estilos de se expressar, comportar e gesticular adotados pelos rappers 

em seus shows, aliados a novas formas de se vestir, levou o grupo a representar algumas 

rupturas no interior da cultura hip-hop e transformar-se em um símbolo a ser ritualizado por 

seus fãs. O figurino utilizado por outros rappers da época, em suas apresentações, era 

extravagante e inusitado, como, mais uma vez explica Orgille Hall no documentário Walk 

This Way (LEAL, 2007, 83):  

 

Antes deles, havia shows elaborados, Afrika Bambaataa, Koll Herc, e o pessoal 

fantasiado: Grandmaster Flash & The Furious Five, Cold Crush Brothers. Eles 

usavam roupas extravagantes, mas o Run DMC usava chapéus, casacos de couro e 

tênis sem cadarço. Era o máximo e a juventude, principalmente a negra, se 

identificava com aquilo, porque era muito simples: ‗o rap é isso. Eu sei o que visto 

todo dia. E é isso que quero usar. Não quero me fantasiar‘. Quando eles surgiram, 

transformaram o rap na cultura do hip-hop.     
 

Com tudo isso, a cultura hip-hop se tornou um forte atrativo para que as marcas de 

produtos de consumo buscassem sua vinculação. A Adidas foi a primeira delas. Ainda que 

tenha hesitado ao pedido de patrocínio feito por Russell Simmons, produtor e irmão de um 
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dos integrantes do Run DMC, a marca que, agora, possuía apenas 3% do mercado norte-

americano após perder a sua liderança para Nike e Reebok, precisava de uma nova forma de 

restabelecer sua presença no país. O Run DMC era a oportunidade que ela tinha para se 

consolidar na moda urbana (STOUTE, 2011, p. XIX).  

De algum modo, o grupo possuía uma forma própria de traduzir e ressignificar os 

anseios das ruas. Os gestos manifestados por eles cruzando os braços de maneira bem peculiar 

representavam ―um jeito durão estampado no rosto‖ e funcionavam como recurso para 

expressar a atitude da juventude negra dos guetos nova-iorquinos. Ademais, somada a tudo 

isso, a utilização de medalhões de ouro no pescoço, chapéu e tênis Adidas lançou tendências 

que, mais tarde, se tornariam itens quase obrigatórios nas indumentárias e nas performances 

(de palco) dos MCs (LEAL, 2007, p. 88). 

Steve Stoute (2011, p. XVII) explica que a história do hip-hop e do que ele chama de 

―bronzeamento da América‖ 
19

 se alterou a partir do show realizado em 19 de julho de 1986, 

no Madison Square Garden, pelo Run DMC. Tais transformações podem ser atribuídas ao 

estilo próprio de se vestir do grupo com seu chapéu fedora e seus medalhões de ouro, mas 

principalmente pela ostentação no uso do cobiçado tênis alemão. O que se destacava na 

performance do grupo, por outro lado, era a forma com que exaltava a marca e utilizava os 

seus Adidas. Calçando o tênis sem cadarço e com a lingueta para fora, eles, segundo o autor, 

imortalizaram a marca através dos versos da música My Adidas (STOUTE, 2011, p. XVII). 

Tudo isso passou a compor não somente a identidade dos três membros do grupo, mas de seus 

fãs e de outros artistas e ativistas influenciados por eles.  

Nada, no entanto, justificava a composição de uma música para idealizar e enaltecer a 

marca. Tudo isso partiu da ideia do empresário do grupo, Russell Simmons. Logo após 

perceber, ao acaso, a utilização do tênis por alguém do grupo, ele sugeriu a composição de 

uma música que contasse os locais por onde eles percorreram calçando o tênis. Por meio da 

canção, o grupo narraria sua trajetória desde o anonimato até os grandes estádios do mundo 

onde se apresentou (STOUTE, 2011, p. XVIII) e como o tênis lhe ajudou a trilhar tal 

caminho. 

Posteriormente, Russell Simmons, convidou os executivos da Adidas a assistirem o 

show programado para acontecer no Madison Square Garden, em julho de 1986. Um dos 

grandes responsáveis pelo marketing da Adidas, o italiano Angelo Anastasio, juntamente com 

outros executivos alemães, compareceu ao evento. Todos ficaram surpresos com o que viram. 
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 A expressão original em inglês é tanning of America. 
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Após se depararem com cerca de vinte mil jovens acenando com o tênis a pedido do Run 

DMC, os executivos, segundo Stoute, perceberam ―o incrível potencial econômico que esta 

forma bruta de entretenimento possuía‖ (STOUTE, 2011, p. XX). Logo depois, fecharam um 

contrato de patrocínio para que o grupo passasse a endossar os seus tênis. Além disso, Stoute 

(2011, p. XX) e Klein (2002, p. 98) afirmam que a Adidas e o Run DMC fecharam um acordo 

ainda sem precedente na história do marketing de entretenimento, lançando uma linha 

exclusiva de calçados e acessórios assinada pelo grupo.  

O publicitário Steve Stoute (2011) e a jornalista Naomi Klein concordam que a 

parceria firmada entre a Adidas e o Run DMC em julho de 1986 representou um novo marco 

para o mundo da música e do marketing. Para ele, essa união representou uma nova dimensão 

do processo de bronzeamento da América. Com esse conceito, o autor considera que o hip-

hop aumentou a influência da cultura negra, especialmente a da moda e estilo urbano dos 

jovens dos guetos, sobre outros grupos sociais e étnicos. Por outro lado, Naomi Klein, 

defende que, desde então, ser cool na moda urbana era assumir e performatizar a cultura 

negra. Para ela, ―a história do cool na América é na verdade (como muitos afirmam) uma 

história da cultura afro-americana ― do jazz e blues ao rock e rap ―, para muitas 

supermarcas a caça ao cool simplesmente significa caça à cultura negra.‖ (KLEIN, 2002, p. 

98, grifo da autora). 

Desde o momento em que a Adidas e o Run DMC estreitaram sua relação, o mundo do 

marketing de entretenimento ganhou novos personagens e formas de atuação. Marcas como 

Nike, Tommy Hilfiger, Polo e Náutica, dentre outras, desenvolveram diversos mecanismos 

para se aproximarem do estilo e da atitude da juventude negra urbana. Incursão nos bairros 

pobres para fornecer tênis e roupas para experimentação entre os jovens, patrocínio a projetos 

sociais de incentivo ao esporte e desenvolvimento de roupas ―para invocar mais diretamente a 

estética hip-hop‖, além do uso da imagem de rappers como Snoop Dogg, foram algumas das 

estratégias promovidas pela Nike e Tommy Hilfiger, respectivamente. Deste modo, as 

empresas elaboravam a promoção de suas marcas não apenas entre a juventude negra, como 

também entre os ―garotos brancos de classe média e asiáticos que imitavam o estilo negro em 

tudo, do jargão aos esportes e à música.‖ (KLEIN, 2002, p. 99-100). 

Como Canclini (2010) argumenta a respeito das relações entre consumo e cidadania, 

os produtos, em sua dimensão sociocultural, servem para pensar e constituir identidades 

culturais, além de promover inclusões e interações entre os sujeitos, mesmo que apenas no 

campo simbólico. Com isso, o uso de determinadas marcas funcionam como artefatos que 

auxiliam na projeção de imagem e identidade dos indivíduos. Dessa forma, acredito que o 
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argumento trazido por Naomi Klein quando diz que ―a jornada de marketing da Hilfiger 

alimentou-se da alienação no coração das relações raciais da América: vender juventude 

branca em sua fetichização do estilo negro, e juventude negra em sua fetichização da riqueza 

branca‖ (KLEIN, 2002, p. 100), serve igualmente para pensar sobre esse modelo de atuação 

tanto por outras marcas quanto, especificamente neste trabalho, pela Adidas. 

Assim, dentre as várias estratégias de marketing ou de brand equity desenvolvidas 

pelas empresas para transformação de sua marca em um artefato cultural a ser ritualizado por 

membros de uma determinada subcultura urbana ou comunidade de partilha de valores, está 

aquilo que Burrowes (2008) chama de product placement. Com isso, as marcas buscam uma 

associação direta com personagens de um filme, série televisiva e novela, cantores e bandas 

em um videoclipe ou com a própria narrativa de um determinado produto de entretenimento 

audiovisual dentre outros. 

 

Os produtos, marcas e serviços existentes, com os quais convivemos ou podemos 

conviver cotidianamente, seja por consumi-los, seja por vê-los nas ruas, nas lojas e 

em comerciais, são entremeados no contexto da ficção. [...] (Desse modo,) ocorre 

um duplo contágio: Por um lado, a ficção ganha em verossimilhança ao apresentar 

objetos do cotidiano, por outro lado, os objetos ganham não só a exposição, mas 

também — é o que o marketing espera —, são inundados pela aura de emoção, 

romance, aventura, heroísmo, ou seja, qual for a tonalidade de experiência e 

sentimento oferecidos pela narrativa. (BURROWES, 2008, p. 45). 

 

Atualmente, essa associação da publicidade a produtos de entretenimento como livros, 

cinema, seriados, músicas e videoclipes surge de uma dupla necessidade compartilhada tanto 

pela indústria de consumo quanto pela indústria cultural. Por um lado, as agências de 

publicidade e seus anunciantes tentam driblar a resistência, dispersão e saturação cada vez 

mais frequente e intensa da audiência frente às inserções publicitárias. Por outro, as indústrias 

de entretenimento cultural podem reduzir seus custos de produção e ainda obter ganhos 

financeiros na parceria com as marcas. Deslindar as matrizes culturais e algumas instâncias do 

circuito cultural desse fenômeno, então, torna-se fundamental na compreensão dos modos 

utilizados pela indústria cultural e publicidade para a criação de uma cultura de consumo para 

suas marcas e produtos culturais em determinados grupamentos sociais. 

Desse modo, esta pesquisa concentrou-se na construção identitária realizada entre a 

Adidas e a cultura hip-hop através da relação estabelecida entre a marca e o Run DMC em 

videoclipes desse e em filmes publicitários daquela com a presença do referido grupo. Vale 

lembrar, aqui, que, apesar do patrocínio firmado entre a empresa alemã e o grupo de rap 

norte-americano, os executivos da Adidas não desejavam vincular sua marca a uma subcultura 

urbana marginal (KLEIN, 2002, p. 98). Tal aspecto provoca uma importante reflexão a 
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respeito de todo o aparato simbólico partilhado entre o Run DMC, a Adidas e membros da 

comunidade hip-hop. Além do desinteresse inicial por esse grupamento sociocultural, os 

fundadores da marca apoiaram e participaram ativamente do regime nazista. Explorar o 

circuito cultural percorrido pela marca é, assim, substancial no entendimento dos modos como 

a Adidas operacionalizou sua presença e possibilitou partilhas de valores que contribuíram na 

formação de um dos aspectos mais representativos da identidade cultural de uma subcultura 

urbana originária de comunidades negras norte-americanas. 

Nesse estudo, videoclipes do Run DMC e filmes publicitários da Adidas foram 

considerados como dois dos principais dispositivos midiáticos empregados para a 

popularização do rap e a partilha dos artefatos culturais que se incorporaram ao universo 

simbólico da cultura hip-hop. Com isso, as análises desses formatos é fundamental na 

compreensão das estratégias comunicacionais da Adidas na construção e apropriação de 

valores culturais através das gestualidades expressas nas performances dos artistas ao utilizar 

a marca. 

 

1.5 PERFORMANCE E CONSTRUÇÃO IDENTITÁRIA DA ADIDAS E RUN DMC 

 

Nesta pesquisa, tomamos os gestos, condutas e comportamento dos membros do Run 

DMC como modelos de interpretação das performances. É essa dimensão dos aspectos da 

experiência que permite a manifestação de determinadas ritualidades no interior de um 

grupamento social ou numa subcultura urbana como é a comunidade hip-hop. É importante 

destacar que tais perspectivas são vistas como contribuições para as investigações dos 

chamados Performance Studies. Isso posto, a dimensão performática da experiência pode ser 

entendida como um fenômeno humano capaz de evidenciar certas materialidades em um 

determinado objeto expressivo, por meio do qual se produzem sentidos em um dado contexto 

cultural. O pesquisador e professor americano, Marvin Carlson (2009, p. 14-15) considera que 

todo comportamento ou atividade humana com o potencial de reiterabilidade e legitimação 

social pode ser considerado performance. Entretanto, ele pondera que a diferença entre aquele 

comportamento ou atividade meramente realizada e performance está na consciência da sua 

execução. Desse modo, ele explica que ―podemos fazer ações sem pensar, mas quando 

pensamos sobre elas; isso introduz uma consciência que lhes dá a qualidade de performance.‖ 

(CARLSON, 2009, p. 15). 
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Vários outros autores trabalharam na compreensão e no delineamento do conceito de 

performance. Para Paul Zumthor, ela pode ser entendida como uma manifestação de certos 

traços comunicativos expressados por um corpo em várias dimensões de atuação. Segundo 

ele, a performance está no gesto, na postura, na entonação de uma voz, enfim, na 

corporificação da natureza expressiva de um sujeito comunicativo. Segundo o autor, ―a 

performance realiza, concretiza, faz passar algo que eu reconheço, da virtualidade à 

atualidade.‖ (ZUMTHOR, 2014, p. 35).  

Zumthor apresenta, ainda, três classificações propostas por Dell Hymes (1973) em que 

define a performance como:  

 

[..]) behavior, comportamento, tudo o que é produzido por uma ação qualquer; 

depois conduta, que é o comportamento relativo às normas socioculturais, sejam 

elas aceitas ou rejeitadas; enfim, performance, que é uma conduta na qual o sujeito 

assume aberta e funcionalmente a responsabilidade.  
 

Como também mencionado por Carlson (2009, p. 14), uma das características da 

performance, segundo Zumthor, é a ―reiterabilidade‖. Através dela, um determinado 

comportamento pode se repetir indefinidamente sem ser considerado redundante. Essa 

dimensão da performance foi aprofundada por Schechner (2006, p. 30) através da ideia de 

comportamento restaurado:  

 

Perfomances são feitas de porções de comportamento restaurado, mas cada 

performance é diferente de qualquer outra. Primeiro, determinadas porções do 

comportamento podem ser recombinadas em um número sem fim de variações. 

Segundo, nenhum evento consegue copiar exatamente outro evento. Não apenas o 

próprio comportamento – nuances do humor, tom de voz, linguagem corporal, e daí 

por diante, mas também a ocasião específica e o contexto fazem com que cada caso 

seja único (SCHECHNER. 2006, p. 30).  
 

Goffman (1956 apud CARLSON, 2011), por sua vez, contribui para a compreensão da 

performance enquanto instrumento de análise das relações socioculturais. Para ele, a 

performance corresponde a uma série de atividades desenvolvidas em uma determinada 

condição espaço-temporal diante da presença contínua de um conjunto de observadores e que 

exerce influência sobre os mesmos.  O autor considera, ainda, que existem três definições para 

o conceito de performance. A primeira, relacionada à demonstração de certas habilidades; a 

segunda trata da exibição de um ―modelo de comportamento reconhecido e codificado 

culturalmente‖ ou a reiterabilidade de um comportamento partilhado socialmente; a terceira 

considera performance como a expressão de um desempenho superior na execução de uma 

determinada atividade (CARLSON, 2009, p. 15). 
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Sendo assim, o autor considera que até mesmo as atividade não humanas, como a 

propaganda, também podem ser analisadas em suas dimensões performativas. Nas 

propagandas de carro ou de tênis esportivo, por exemplo, o que se evidencia são muito menos 

os personagens que interagem com os objetos ou produtos do que suas performances 

(CARLSON, 2009, p. 16). 

Essa definição é fundamental para a aproximação do conceito com as condições de 

ritualização que permitem a assimilação e a produção de efeitos sensoriais e até mesmo 

cognitivos sobre as instâncias receptoras.  Zumthor (2014, p. 41) traz um exemplo que ajuda 

na melhor compreensão desse fenômeno quando diz: 

 

A canção do ambulante de minha adolescência implicava, por seus ritmos (os da 

melodia, da linguagem e do gesto), as pulsações de seu corpo, mas também do meu 

e do de todos nós em volta. Implicava o batimento dessas vias concretas, em um 

momento dado; e durante alguns minutos esse batimento era comum, porque a 

canção o dirigia, submetia-o à sua ordem, a seu próprio ritmo. 
 

Compreender a condição comunicativa da performance através de seus aspectos de 

ritualização de sentidos que requer a existência corporal de um sujeito para expressá-la 

permite perceber como a Adidas convoca a presença do corpo e da voz dos rappers do Run 

DMC para provocar na audiência não apenas as sensibilidades corporais para melhor fruição 

do texto, mas as condições de consumo e de ritualidades que se expressam pela reiterabilidade 

de comportamento dos expectadores. 

Conforme argumenta Hastrup (apud CARLSON, 2011) ao citar Johnson, "todos os 

seres estão continuamente em busca de uma identidade de acordo com um ideal imaginativo 

do que pode então ser". Essa ideia é fundamental para discutir o papel da cultura de consumo 

na sociedade atual como elemento construtor de identidade. A performance desempenhada 

pela Adidas através da própria performance do Run DMC é, com isso, colocada aqui como 

uma das condições de influência exercida pela marca para a construção da identidade cultural 

dos membros das comunidades de fãs, militantes e ativistas da cultura hip-hop. 

Do mesmo modo que Hastrup percebe "o teatro como um espaço central da 

reprodução cultural e da exposição do corpo humano", existe uma exposição dos corpos dos 

membros do Run DMC e suas gestualidades, ao lado da Adidas, em seus videoclipes, o que 

favorece uma determinada forma de percepção e reprodução cultural. 

―A identidade é uma construção que se narra‖ diz Canclini (2010, p. 129). Com isso, o 

autor corrobora com a discussão colocada nesse estudo, uma vez que tenta explicar a 

influência midiática no processo de formação das identidades culturais dos sujeitos. Para ele, 
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a mídia sempre exerceu um papel fundamental na construção não apenas das identidades, 

como, também, do sentido de cidadania. Ela convoca os sentimentos de partilhas de ―hábitos e 

os gostos comuns, os modos de falar e de se vestir [...]‖ que identificam e diferenciam um 

povo do outro. Assim, através da popularização do rap e da cultura hip-hop proporcionada 

pelos videoclipes, o Run DMC, com suas formas de vestir, cantar e performatizar, estabeleceu 

um novo sentido de reconhecimento, de identidade e de diferenciação entre os fãs dos guetos 

nova-iorquinos e os jovens dos demais grupos sociais e mesmo os de outras culturas e nações. 

A respeito disso, o Dj Jam Master Jay, membro do Run DMC em entrevista para o 

documentário Walk this Way, diz: ―para mim, as roupas de hip-hop são uma moda própria. O 

hip-hop é mais do que só a música, e o comércio faz parte da vida. Quanto mais famosos 

ficarmos, mais sucesso o hip-hop fará.‖ (LEAL, 2007, p. 84). 

Dessa maneira, pontuamos que as performances da Adidas inseridas nos videoclipes 

do Run DMC funcionam como construtoras de sentidos, valores culturais e simbólicos. É 

possível observar os modos como elas ocorrem através das vozes, gestos, posicionamentos e 

enquadramentos de câmera, além do olhar dos artistas e personagens que participam dos 

videoclipes e filmes publicitários da Adidas (GUTMANN, 2013, p. 3). Afinal, a matéria 

corporal exerce uma ―possibilidade de expressão artística [...] por meio de técnicas, de modo a 

exprimir características de uma persona‖ (CARDOSO FILHO, 2014, p. 217). 

Com isso, as atividades, posturas, condutas e gestualidades performatizadas pelo Run 

DMC ao lado da Adidas podem ser interpretados como ―objetivações e formas rítmicas que 

emprestam forma corporal a um discurso‖ (GEBAUER; WULF, 2004, p. 119). Esses gestos 

são uma espécie de materialização da conduta; são signos que demonstram o comportamento 

e identidade do individuo, assim como as palavras são os signos da linguagem. (GALARD, 

2008, p. 26). 

Por fim, embora tenhamos compreensão da existência de interesses mercadológicos e 

de suas estratégias de ampliação de mercado ― que independem das crenças e valores das 

instituições empresariais e de seus proprietários sobre questões étnicas, de gênero e 

ideológicas ―, é curioso observar o lugar e o papel da Adidas na cultura hip-hop. Tendo as 

suas raízes ligadas ao nazismo e à Alemanha, a inicial negação em patrocinar o grupo de rap e 

o desinteresse por se vincular a uma cultura considerada marginal, de que modo a marca veio 

a tornar-se um símbolo das práticas de consumo dessa subcultura urbana formada, 

basicamente, por negros e mestiços norte-americanos? 

Assim, o objetivo dessa pesquisa encontra-se em perceber os recursos utilizados pela 

Adidas para operacionalizar sua presença na cultura hip-hop através de seus filmes 
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publicitários e dos videoclipes do Run DMC. A atuação da marca ao lado dos rappers, seja 

nos seus próprios formatos midiáticos ou nos clipes do grupo, é vista como um mecanismo 

essencial da instituição para garantir a sua inserção no universo simbólico dessa comunidade 

de partilha de valores. As aparições da Adidas associadas a um dos ícones mais importantes e 

significativos dentro do rap e do hip-hop é uma forma de representação dos aspectos 

subjetivos responsáveis pela criação de uma identidade, tanto para a marca quanto para o 

grupo.  

Desse modo, sendo o consumo, na cultura contemporânea, uma das instâncias centrais 

do processo de construção de identificações e de performances sociais, nossa hipótese se 

fundamenta na proposição de que o lugar que a Adidas passa a ocupar no universo simbólico 

da cultura hip-hop passa pela performance do Run DMC. Isso porque, nos clipes e no filme 

publicitário aqui estudados, é possível afirmar que a Adidas também desempenha sua 

performance, embora ela se apresenta através daquelas realizadas pelos rappers. A 

performance de um, com isso, é a própria performance do outro. 
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2 - MEDIAÇÕES CULTURAIS DA PUBLICIDADE E VIDEOCLIPE 

2.1 MEDIAÇÕES DA CULTURA DA MÍDIA 

 

Considerando o videoclipe e os filmes publicitários como produtos originalmente 

formatados para o consumo televisivo, segundo o professor espanhol Jesús Martin-Barbero, é 

preciso compreender a importância e o lugar que a televisão ocupa no processo de cultivação 

e transformação das sensibilidades estéticas, ritualidades, partilhas do simbólico e identidades 

dos sujeitos na cultura contemporânea. Essas experiências partilhadas através dos diversos 

formatos e gêneros que preenchem sua grade de programação são, contudo, permeadas pela 

―cumplicidade da televisão com as manipulações do poder, e os mais sórdidos interesses 

mercantís‖, ideológicos e publicitários. Assim, independentemente do valor que a sociedade 

atribui, Martin-Barbero considera que a televisão se configura como: 

 

[...] o mais sofisticado dispositivo de moldagem e deformação da cotidianidade e 

dos gostos dos setores populares, e uma das mediações históricas mais expressivas 

de matrizes narrativas, gestuais e cenográficas do mundo da cultura popular, 

entendendo por isso não as tradições específicas de um povo, mas o caráter híbrido 

de certas formas de enunciação, certos saberes narrativos, certos gêneros [...] e das 

mestiças culturas de nossos países (MARTÍN-BARBERO, 2004, p. 27). 

 

Autores de outras correntes metodológicas de pesquisa da área da comunicação e 

cultura, como Gerbner e Gross (1976, p. 175), corroboram com a percepção formulada por 

Martín-Barbero a respeito da televisão. Para eles, como citado anteriormente, o artefato 

televisivo e seus gêneros são dispositivos de cultivo midiático.
20

 Desse modo, contribuem 

com a formação de gostos, valores, hábitos e comportamento dos indivíduos que as colocam 

na centralidade de suas escolhas em relação aos meios de informação e entretenimento a 

serem consumidos.  

Com isso, a televisão representa um grande sistema nervoso que dissemina o 

conhecimento partilhado por todos e permitem aos indivíduos apreenderem as práticas, 

símbolos, crenças, valores e modos de comportamento do mundo social no qual estão 

inseridos. Por outro lado, para Bourdieu (2003), esse processo de apreensão cultural se dá 

através do aprendizado na escola e na família e, por meio dessas duas instituições, os 

indivíduos adquirem os bens culturais que formam o seu gosto por diversos produtos da 

cultura como cinema, música e literatura. Já para Thompson (2009, p. 291), além das 

                                                
20

 Formulada por George Gerbner em 1967, a hipótese do cultivo midiático pode ser entendida como uma teoria 

dos efeitos de socialização. Com ela, o estudioso tentava entender as consequências de um modelo de 

socialização centrado na televisão. Para  ele, a televisão cultiva nos expectadores a sua forma de perceber e 

produzir sentidos sobre os objetos culturais que permeiam a sua convivência no mundo. 
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instituições supracitadas por Bourdieu, os meios de comunicação de massa também 

representam uma importante instituição que garante a transmissão e a ―circulação pública das 

formas simbólicas‖. 

A comunicação na sociedade atual traz um ―novo modo de relação entre os processos 

simbólicos ― que constituem o cultural ― e as formas de produção e distribuição de bens e 

serviços‖ (MARTÍN-BARBERO, 2004, p. 36). Tudo isso, para Martin-Barbero, está 

completamente associado e é inseparável das novas formas de comunicação na 

contemporaneidade. A sociedade produz e partilha seus bens culturais através da mediação 

comunicacional e transforma o processamento do simbólico em modernos meios produtivos e, 

consequentemente, econômicos e mercadológicos (MARTÍN-BARBERO, 2004, p. 36). 

O mundo dos símbolos é onde se sustentam os aspectos mais característicos da 

existência humana. As pessoas aprendem, compartilham e agem de acordo com os 

significados derivados do ambiente simbólico. Durante muito tempo, a religião foi a principal 

responsável pela partilha do mundo simbólico, e, através dela, pôde-se ter acesso a arte, 

ciência, tecnologia, política e narrativas da vida cotidiana. Atualmente, no entanto, essa 

função vem sendo desempenhada pelos meios de comunicação de massa; dentre eles, a 

televisão. É importante considerar que, na década de 1980, a internet ainda não tinha o seu 

uso amplamente difundido fora das universidades e das agências militares que trabalhavam 

em seu desenvolvimento. Daí o grande destaque do papel da televisão e seus formatos como 

um dos principais meios de cultivos e partilhas do simbólico. 

A televisão oferece um horizonte de possibilidades e de conhecimento do mundo. Ela 

une as diversas comunidades e transforma grandes grupos, sejam de jovens ou idosos, antes 

isolados, em uma sociedade de massa. Contudo, ela não pode ser vista como um instrumento 

que cultiva mudanças. Ao invés disso, contribui para a manutenção de crenças, estereótipos, 

padrões de comportamento e consumo.  

Entretanto, ao considerar a televisão como um dos mais importantes meios de 

comunicação da contemporaneidade, é importante perceber seu uso social na manutenção da 

―hegemonia comunicacional do mercado na sociedade‖ (MARTÍN-BARBERO, 2004, p. 35, 

grifo do autor). Para Martín-Barbero, ―qualquer mensagem, discurso ou texto se acha 

trabalhado pelo ideológico e é suscetível, portanto, de uma leitura ideológica, tanto o discurso 

político como a revista de modas ou o jornal da TV‖ (MARTÍN-BARBERO, 2004, p. 56). 

Desse modo, até um produto como o videoclipe pode ser lido como um dispositivo 

configurado pela dimensão ideológica. A ideologia, por conseguinte, é tratada aqui a partir do 

ponto de vista mercantilista, publicitário e de caráter massificador. A ideologia capitalista que 



47 

 

controla as diversas esferas da indústria cultural e que busca padronizar os desejos, as práticas 

e as  percepções em torno de marcas globais que, mesmo disputando mercados também 

globais, corroboram mutualmente na construção de uma sociedade baseada no consumo. 

Contudo, Martín-Barbero (2004, p. 46) sinaliza a respeito do perigo das generalizações 

sobre o poder alienante e hegemônico da comunicação sobre as normas, práticas e 

(re)conhecimento da cultura. Os indivíduos estão submetidos a várias lógicas mediadoras que 

advêm de diversos meios e espaços sociais que participam ou estão inseridos. O 

processamento da cultura se dá através da influência de atores e instituições sociais mais 

distintas, como a escola, igreja, família e tribos urbanas, além dos diversos aparatos dos meios 

de comunicação. Os sujeitos são dotados da faculdade de filtrar, processar, ressignificar e 

construir novos sentidos para o texto midiático. Stuart Hall, inclusive, elaborou um modelo 

que analisa as formas de codificação e decodificação de uma mensagem midiática por sua 

recepção. Para ele, os sujeitos podem assumir três possíveis posições em seu processo de 

apreensão e consumo da comunicação. Primeiramente, a posição hegemônica ou dominante 

na qual o sujeito absorve o conteúdo midiático tal como foi codificado. Posteriormente, tem-

se a posição negociada em que o consumo se dá pela interferência das subjetividades do 

sujeito; uma espécie de articulação, ponderação e relativização do código dominante com o de 

oposição. Por fim, Hall coloca a posição de oposição como aquela realizada de maneira 

completamente contrária ao que foi emitido pelos media. Nela, os sujeitos assumem um 

caráter contestatório na leitura do texto e faz emergir a sua ―luta no discurso‖ pela ―política de 

significação‖, assumindo uma posição contra-hegemônica que contraria a rigidez da visão 

frankfurtiana sobre a capacidade dominante dos meios de comunicação (HALL, 2003, p. 400-

402).    

Longe de ser esse elemento transparente ou neutro em que a sexualidade se 

desarma e a política se pacifica, o discurso é, melhor dizendo, um desses lugares no 

qual são exercidos, de maneira privilegiada, alguns dos seus mais terríveis poderes. 

O discurso não é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de 

dominação, mas aquilo pelo que e por meio do qual se luta, aquele poder do qual a 

gente quer se apoderar. (FOUCAULT, 1970, apud MARTIN-BARBERO, 2004, p, 

45, grifo do autor). 

 

Além dos interesses políticos e econômicos pelo qual uma determinada elite procura 

controlar as mensagens midiáticas há, também, os objetivos mercadológicos e publicitários 

pelo controle do discurso. Há, na publicidade, com certa frequência, o interesse em adornar 

um determinado produto com aspectos fetichistas. De tal modo, esses produtos fetichizados 

adquirem um valor substancial que superam as suas finalidades meramente utilitárias. 

Contudo, é conveniente dizer que esse fetichismo só se constrói através de relações sociais 
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entre os sujeitos. Os produtos ou mercadorias ganham um status cultural de modo que seu 

valor não se encontra intrínseco, mas lhe é atribuído socialmente. Assim, as mercadorias 

fetichizadas
21

 passam a mediar às relações entre um indivíduo e a sociedade. Elas auxiliam o 

sujeito a representar sua identidade e seus modos de ser. A publicidade, nesse contexto, busca 

exatamente esse valor cultural fetichizado a ser percebido pelas pessoas. Suas estratégias 

estão voltadas para mediatizar certas formas de percepção e concepção de valores.  Com isso, 

os espaços destinados a anúncios em jornais e na grade de programação de rádio e televisão 

não são suficientes. É preciso incrementar o discurso das marcas em formatos midiáticos e 

culturais mais diversos. Seja na literatura, novela, cinema, música ou produtos como o 

videoclipe, através de diversas estratégias narrativas, existe uma disputa pelo controle do 

discurso não somente mercantilizando, como também mediatizando ideias, tecnologias, 

enunciados, notícias e até os artefatos culturais. 

Através de uma miríade de narrativas e dramatizações, as mitologias, representações, 

performances e rituais demonstram o funcionamento social, suas normas, valores, e 

constituem os aspectos essenciais do sistema universal de mensagens. Esse sistema cultiva as 

perspectivas e regula as relações sociais. Com ele, as histórias do mundo são contadas, e as 

pessoas passam a perceber como real, normal e direita a ordem social estabelecida. 

Entretanto: 

o processo de produção desses sistemas de mensagem tem se tornado cada vez mais 

profissionalizado, industrializado, centralizado e especializado. Eles mudaram o seu 

locus de artesanal para a produção de massa e da religião tradicional e educação 

formal para os meios de comunicação de massa, particularmente, a televisão 

(GERBNER & GROSS, 1976, p. 173, tradução nossa)
22

. 

 

Desse modo, Martín-Barbero com parcimônia no olhar sobre o rigor e negatividade 

dos teóricos da Escola de Frankfurt sem, entretanto, abandonar a crítica pertinente à tentativa 

de manutenção da hegemonia comunicacional exercida pelos proprietários dos meios, 

mercados e elites políticas e econômicas, desenvolve um esquema que busca mapear as 

mediações estabelecidas entre as diversas instâncias do processo comunicativo, que vão desde 

a produção e a circulação dos textos midiáticos até a sua recepção e consumo, respeitando, 

                                                
21

 O fetichismo da mercadoria consiste, pois, na transformação do produto social em uma coisa metafísica. A 

mercadoria é fruto de relações objetivas de produção e, na economia capitalista, ela alcança o estatudo [sic] de 

mediação entre os produtores, porque refrata as relações sociais entre os homens como uma relação entre 

objetos, ou melhor, como uma relação objetiva entre coisas (BOLOGNESI, 1996, p. 76). 

 
22

 The institutional process produzing these message systems have become increasingly professionalized, 

industrialized, centralized, and specialized. Their principal locus shifted from handicraft to mass production and 

from traditional religion and formal education to the mass media of communications - particularly television. 
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contudo, a autonomia e a capacidade da audiência para filtrar e ressignificar os referenciais 

simbólicos e representativos difundidos pelos meios, a partir de seus repertórios culturais, 

intelectuais e sociais. 

Com seu Mapa das Mediações, Martín-Barbero (2009, p. 16) se empenhou no 

desenvolvimento de um sistema que permitisse o mapeamento de instâncias distintas que, ―  

se entrecruzam por todo o circuito de produção e circulação de um determinado formato 

midiático ― na atualidade, formam o novo sistema de partilha de sentidos, valores, criação e 

disseminação de cultura.  

 

 Figura 1 - Representação do Mapa das Mediações 

 

 

 Fonte: MARTÍN-BARBERO, 2009. p. 16 

 

O mapa é elaborado a partir de dinâmicas diacrônicas e sincrônicas que se movem 

entre os eixos das Matrizes Culturais (MC) com os Formatos Industriais (FI) e, 

posteriormente, entre os eixos das Lógicas de Produção (LP) com as das Competências de 

Recepção ou Consumo (CR), respectivamente. Entretanto, MC cruza, anteriormente, com LP, 

pela mediação da institucionalidade, e LP se relaciona com FI pela mediação da tecnicidade. 

Por outro lado, mediada pela ritualidade se dá a relação entre FI e CR, enquanto a socialidade 

medeia CR e MC. Assim, um produto midiático como um videoclipe ou um filme 

publicitário, por exemplo, antes de ser concebido responde a uma série de interesses 

econômicos, políticos, ideológicos, culturais ou mercadológicos, além de condições 
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tecnológicas, capacidades técnicas para sua formatação e organização discursiva e perceptiva 

e de viabilidade orçamentária para sua produção e posterior veiculação.  

Nesse contexto, as Matrizes Culturais formam a base de sustentação das ideologias, 

interesses e possibilidades estratégicas dos distintos regimes de institucionalidade. A partir da 

mediação entre a institucionalidade e as matrizes culturais se desenvolvem as lógicas 

produtivas que regulam a concepção de um determinado Formato Industrial. Por outro lado, 

tudo isso, encontra-se submetido a uma articulação com as competências, disposições, 

preferências e repertórios culturais da recepção. A ritualização dos usos e leituras das 

narrativas midiáticas desenvolvidas naqueles formatos contribuirão para a (re)elaboração de 

novos sentidos e valores que poderão ser partilhados e processados socialmente na 

realimentação das Matrizes Culturais. É preciso considerar, contudo, que todo esse processo 

pode ocorrer no sentido inverso ou a partir de qualquer uma das quatro instâncias 

fundamentais do mapa. 

 

2.2 PARTILHA DO SIMBÓLICO PELA MEDIAÇÃO DO FILME PUBLICITÁRIO  

 

A necessidade de divulgar, informar e promover a compra de produtos sempre existiu 

na sociedade contemporânea. Se antes da invenção dos meios de radiodifusão, as indústrias de 

bens de consumo e o comércio buscavam as páginas dos jornais e revistas para demonstrar os 

benefícios que a aquisição de um determinado produto poderia oferecer aos consumidores, a 

chegada do rádio e, posteriormente, da televisão veio ampliar o poder da publicidade e 

modificar profundamente os mecanismos de mediação cultural promovido pelas marcas. Em 

1935, por exemplo, os anúncios em jornais representavam 45% de todo o volume publicitário 

da época. Depois disso, o meio impresso sofreu declínio cada vez mais acentuado, chegando a 

possuir apenas 23% de participação das verbas de propaganda em 1995. Enquanto isso, o 

rádio cresceu de 34%, em 1946, para 70%, em 1963 (BRIGS, ASA; BURKE, 2006, p. 214-

229). 

Conforme os historiadores Asa Briggs e Peter Burke (2006, p. 225 - 228), a 

importância que o rádio representou para a publicidade foi tão significativa que, em 1941, a 

empresa norte-americana de pesquisa A.C. Nilsen desenvolveu o audímetro, a primeira 

máquina de medição direta que era utilizada para classificar as emissoras de acordo com a sua 

audiência. Nos Estados Unidos, a receita das rádios era obtida substancialmente pelos 

anúncios. As lógicas de produção adotadas pelas instituições radiofônicas privilegiavam o 
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interesse publicitário na formatação dos programas das emissoras. Na Inglaterra, apesar do 

financiamento estatal recebido pela BBC, uma empresa pública de radiodifusão, as suas 

novelas, apelidadas de soap operas (opera de sabonete), tinham esse nome por serem 

patrocinadas pela Colgate-Palmolive e pela Procter & Gamble. Modelos semelhantes de 

negócios foram adotados por diferentes rádios em vários países. Entretanto, nos Estados 

Unidos a utilização do rádio como uma instituição estritamente comercial era marcante: 

 

[...] desde o início as transmissões foram integradas ao sistema de negócios, havia 

uma divisão, como acontecia na imprensa; entre, de um lado, os realizadores e 

apresentadores dos programas (geralmente os que ganhavam mais, as 

‗celebridades‘); e, de outro lado, os vendedores que arrecadavam as receitas dos 

anúncios. Com essa divisão foi inevitável que se desenvolvesse um sistema de 

classificação de programas que se tornaria mais sofisticado do que a própria 

programação. Os patrocinadores mediam estatisticamente o impacto dos programas 

de rádio ― assim como mais tarde mediriam a audiência da televisão (horário nobre 

ou não) ―, e isso determinaria o custo publicitário.  (BRIGGS; BURKE, 2006, p. 

225). 

 

Em 1941, com o surgimento das primeiras transmissões de televisão em Nova York, 

pela NBC e pela CBS (BRIGGS; BURKE, 2006, p. 233), a publicidade ganhou mais uma 

grande aliada em suas estratégias persuasivas de mediação cultural para a promoção do 

consumo: a audiência da televisão tinha um potencial massivo muito abrangente. Em 1947, a 

produção de aparelhos receptores era de 178 mil e, em apenas cinco anos, esse número saltou 

para 15 milhões. Nesse período, ―mais de um terço da população norte-americana‖ formava 

uma audiência com ―mais de 20 milhões de aparelhos em uso‖ (BRIGGS; BURKE, 2006, p. 

234). 

Com isso, a televisão conquistou gradativamente o interesse dos anunciantes pela sua 

crescente audiência. Em 1960, a audiência global da televisão alcançava cerca de 750 milhões 

de pessoas no mundo, através de diversas estações espalhadas em mais de 90 países. 

Entretanto, enquanto nos Estados Unidos a televisão representava um campo aberto para a 

exploração publicitária, na Inglaterra as demandas institucionais impostas pela Autoridade de 

Televisão Independente (ITA) limitava bastante a quantidade de inserções e tipos de 

propagandas a serem veiculadas. ―No entanto, os ‗intervalos comerciais‘ se tornaram uma 

característica da experiência britânica na televisão‖ (BRIGGS; BURKE, 2006, p. 237, grifo 

do autor). 

Em meados da década de 1950, a CBS já tinha afiliadas em Havana, na Cidade do 

México, em Porto Rico e em 20 cidades canadenses. Foi fora da Europa que o estilo 

norte-americano de televisão comercial se espalhou mais facilmente, buscando 

oferecer o entretenimento que acreditava que os telespectadores desejavam e 

evitando todo tipo de ofensa política. Em 1966, o bem informado Wilson P. Dizard, 

em um livro sem afetações e sem uso de jargão, Television, a World View, dedicado 
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a Murrow e escrito depois que a primeira fase da ‗exploração da televisão‘ havia 

terminado, estimava que até o princípio da década de 1970 a ‗grande audiência‘ teria 

dobrado, e que a ‗influência da TV se estenderia de Minsk a Manila, de Londres a 

Lima e até a cidade nigeriana de Kaduna, onde mesmo hoje condutores de camelo 

barbados e homens tribais juntam-se em uma casa para, embevecidos, assistir ao 

seriado Bonanza‘. (BRIGGS; BURKE, 2006, p. 240, grifo do autor). 

 

A aproximação da televisão com o universo do entretenimento, através de seus 

programas, aliado ao seu vertiginoso crescimento em relação à audiência, representou uma 

ameaça, não apenas para o rádio, mas também para o cinema. Em 1948, o cinema possuía 

uma média de 90 milhões de espectadores por semana nos Estados Unidos. Em 1956, esse 

número reduziu para 47 milhões. Do mesmo modo, a quantidade de salas de cinema em 1945 

era de 20 mil, enquanto, em 1956, era de apenas 14.509. Com isso, a indústria do cinema 

tinha duas alternativas para manter o controle de seu negócio: comprar ou se associar às 

emissoras de televisão ou vender o direito de exibição de seus filmes para as mesmas. Assim, 

no final da década de 1950, as emissoras norte-americanas tinham mais filmes em sua 

programação do que programas ao vivo (BRIGGS; BURKE, 2006, p. 234 - 235). Diante 

disso, as lógicas produtivas e as tecnicidades envolvidas na produção do formato publicitário 

audiovisual destinado a veiculação na televisão se confunde, em certos aspectos, com a 

história do cinema. Isso porque a estrutura básica da maioria dos filmes ou spots publicitários 

se baseia na narratividade clássica griffithiana adotada pelo cinema. Vanoye e Goliot-Lété 

(2002, p. 107) explicam algumas das razões pelas quais os publicitários optam, 

prioritariamente, pela construção narrativa em detrimento de outras estratégias de produção de 

efeitos. Para eles ―a estrutura narrativa desperta o interesse de todos‖ e ―o papel do produto na 

história constitui um elemento de influência‖ (VANOYE; GOLIOT-LÉTÉ, 2002, p. 110). 

Do mesmo modo, Ana Ribeiro, autora portuguesa, defende que a narrativa do filme 

publicitário se desenvolve conforme as características das narrativas tradicionais. Com isso, a 

estrutura básica dessas narrativas é orientada pela busca da solução de um determinado 

problema que não poderia ser resolvido facilmente na vida real. Entretanto, na narrativa 

publicitária, o apoio da marca e seus produtos ou serviços auxiliam o herói, com o qual se 

espera uma identificação do espectador, a superar os obstáculos à sua felicidade (RIBEIRO, 

2008, p. 19). 

Ela explica, ainda, que a composição básica da estrutura narrativa é formada por três 

momentos fundamentais, que se desenvolvem, primeiramente, pela apresentação de um 

problema, sua origem, expectativa ou desejo de um determinado personagem. Depois disso, 

instaura-se um conflito que, no segundo momento, irá propiciar o ápice de uma crise com 
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tentativas frustradas de restauração do equilíbrio. Por fim, o clímax da narrativa ocorre no 

terceiro momento, em que o herói consegue finalmente (r)estabelecer a ordem e a harmonia 

através da resolução dos conflitos desenvolvidos na trama (RIBEIRO, 2008, p. 19). 

 

Bordwell (1985) entende a narrativa audiovisual cinematográfica como um processo 

que se fundamenta na  relação entre uma e outra sequência de modo a  produzir um 

sentido único. Este processo entrelaça todos os elementos que aparecem num filme, 

desde os personagens aos cenários e adereços, de modo a originar o que se 

denomina um regime orgânico de representações. A construção do enredo narrativo 

segue um objectivo pré-estabelecido, ou seja, é orientado para uma direcção de 

sentido pré-determinada, fazendo com que cada imagem, adereço ou ponto de vista 

seja cuidadosamente pensado para seguir esse sentido. (RIBEIRO, 2008, p. 18). 

 

Todo esse processo contribui para que a recepção a partir do gênero em que uma 

determinada obra se insere consiga restaurar o seu sistema de significação. Com isso, é 

possível sua interpretação, compreensão e construção de uma determinada identidade cultural 

através dos elementos que são comuns no interior do grupamento social ou comunidade de 

partilha de valores, hábitos, gostos e comportamentos ao qual está inserido. A construção de 

identidade com a narrativa passa pela representação das performances e ambientação dos 

acontecimentos de modo a extrair do espectador um reconhecimento e uma conexão com o 

que é mostrado. Assim, para Vanoye e Goliot-Lété (2002, p. 110) as representações de 

lugares, personagens e suas performances diante do desenlace dos conflitos ou da realização 

de seus desejos suscitam uma identificação com o consumidor (espectador) que poderá se ver 

representado e, inclusive, buscar um modo para representar o seu herói ou ídolo pela 

ritualização do uso ou aquisição do artefato de consumo utilizado pelo mesmo, durante a sua 

trajetória ou aventura (VANOYE; GOLIOT-LÉTÉ, 2002, p. 110).  

Para Ana Ribeiro, a ―narrativa publicitária inspira-se e reflecte-se na vida quotidiana 

do homem que vive numa determinada sociedade‖. Dessa maneira, o filme publicitário, 

através da narrativa, promove a mediação das representações sociais, identitárias e emocionais 

reforçando estereótipo na busca pela identificação com o espectador/consumidor. Tudo isso, 

para tentar persuadir e estimular o público ao consumo ou aceitação e desejo pelo produto ou 

serviço, ideologias, valores, estilos de vida, moda e comportamento. 

Apesar da utilização dos recursos narrativos nas propagandas audiovisuais pela 

linguagem publicitária, o pesquisador português, Eduardo Camilo (2005, p. 2) considera a 

existência de certas especificidades na retórica do filme publicitário; para o autor, elas o 

distinguem do cinema e de outros gêneros, cuja identificação corrobora com sua 

interpretação, construção de sentidos e capacidade de análise. 
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Independentemente do assunto comercial a que se refere, dos objectivos de 

comunicação, dos contextos e das circunstâncias subjacentes e da natureza do 

público alvo, espécie de auditório ou de audiência comercial, qualquer anúncio é um 

tipo especial de filme que não deverá ser confundido com outros géneros (por 

exemplo, o documentário ou o filme de ficção). A sua especificidade fundamenta-se 

no facto de ser uma mensagem audiovisual relacionada com a concretização 

estratégias de marketing. Em publicidade, filma-se para informar, para deleitar, para 

fazer agir relativamente a uma oferta comercial. Na sua génese, o filme publicitário 

apresenta uma dimensão funcional, instrumental, que afecta (ou deveria afectar) 

todas as suas particularidades configurativas: desde a direcção de actores ao tipo de 

planos e à composição das imagens, desde a iluminação à produção, etc. (CAMILO, 

2005, p. 2, grifo do autor). 
 

Os filmes publicitários assumem, ainda, duas outras características segundo Vanoye e 

Goliot-Lété (2002, p. 108). Para eles, além do uso dos recursos narrativos, a propaganda 

audiovisual pode ser desenvolvida pela aplicação da estratégia de argumentação direta. Nesse 

caso, os filmes publicitários exploram os recursos da discursividade, quando é preciso 

considerar o ator do discurso. Assim, nos filmes, prioritariamente argumentativos, empregam-

se diferentes tipos de personagens, de acordo com as especificidades do produto ou das 

distintas competências da recepção. Esses personagens representam o papel de um 

―especialista‖ sobre o produto ou sobre os problemas e necessidades que o mesmo ajuda a 

satisfazer. Caracterizados por um uniforme, função ou qualificação, é possível reconhecê-los 

por seus trajes e performances que desempenham através de suas linguagens, entonações e 

posturas ou quando expressam atitudes, gestos e "olhares que devem envolver o espectador e 

significar sinceridade, convicção, seriedade e até gravidade, mesmo se por um instante se 

passar pelo sorriso ou pela brincadeira". Eles podem, também, ser celebridades do esporte, do 

universo cinematográfico e televisivo ou da música que testemunham e endossam a qualidade 

e o desempenho do produto. Assim, como se verá adiante, é possível sustentar que a 

participação dos membros do Run DMC nos filmes publicitários da Adidas, bem como a 

presença da marca nos videoclipes do grupo, fornecem legitimidade e autenticidade através de 

suas formas de representações de valor, identidades, vozes, gestualidades e olhares. 

 

Note-se a frequência e a importância do ‗olhar para a câmara‘, que é um olhar ao 

espectador-interlocutor, olhar proscrito no cinema narrativo clássico, comum em 

publicidade. É, em geral, acompanhado de um plano próximo em enquadramento 

frontal e significa o dirigir-se diretamente ao espectador, o personagem que fala 

fingindo a presença do interlocutor, apagando, graças ao código fílmico, a distância 

e o tempo que o separam dele. É um pouco o mesmo olhar que o do apresentador do 

jornal de televisão, olhar que atesta a verdade do que é dito e mostrado (VANOYE; 

GOLIOT-LÉTÉ, 2002, p. 109). 

 

A última característica do filme publicitário defendida pelos autores é a da sedução-

fascinação. Aqui, busca-se seduzir a recepção através de meios que suscitem a emoção e 
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aspectos mais simbólicos referentes a identidades culturais, estilos de vida, sonhos, desejos, 

felicidade, juventude ou peculiaridades positivas da maturidade etc. Para isso, são 

empregados determinados recursos de tecnicidades que exploram alguns artifícios estéticos 

para produção dos efeitos desejados: elipse; câmera lenta; fusão rápida e suave das cenas e 

imagens; filtros que expressam certa atmosfera onírica; ambientação de música e sonoridades; 

jogos de alusões e referências diretas ou indiretas; contraste, montagem e edições rápidas que 

provocam choques visuais. Desse modo, defendem os autores, em 15 ou 30 segundos, o 

produto ou a marca aparece no filme publicitário como um doador de ―prazer audiovisual‖.  É 

preciso lembrar, entretanto, que é possível se utilizar da combinação dos três tipos de 

estratégias e, com isso, potencializar os seus efeitos de mediação cultural e simbólica, capazes 

de evocar uma série de significações e produção de sentidos referentes à marca e às 

representações que a mesma pode suscitar socialmente (VANOYE; GOLIOT-LÉTÉ, 2002, p. 

113). Segundo Gilles Lipovetsky (2009, p. 218), o poder de sedução da publicidade advém da 

―suspensão das leis do real e do racional, da retirada da seriedade da vida, do festival dos 

artifícios‖. Para o autor, além disso, a sutilidade e a indeterminação dos filmes publicitários, 

com suas formas de ludicidade, propiciam a sensação de imunidade dos consumidores frente à 

sua ação persuasiva. O filme publicitário, com isso, exerce uma poderosa ação de mediação 

cultural na sociedade contemporânea. A sua natureza sedutora se manifesta 

dissimuladamente, estimulando menos a compra compulsiva que a adesão à conformidade e 

convenção social, transformando a marca ou produto em um mediador entre o indivíduo e a 

sociedade (BAUDRILLARD, 2011, p. 322).  

Para Baudrillard, um dos grandes recursos de sedução publicitária é a criação do que 

ele chama de presunção coletiva. ―A publicidade finge solidarizar os indivíduos à base de um 

produto cuja compra e uso precisamente os remetem às suas esferas individuais‖. A ideia é 

trabalhar com a dualidade da identidade individual frente às aspirações coletivas de integração 

social. O indivíduo, concomitantemente, deseja ser igual e singular. À medida que pretende 

fazer parte de uma determinada comunidade ou grupamento social, comungar os seus códigos 

e assumir a identidade cultural partilhada por seus integrantes, estima-se a distinção e uma 

maneira de expressar a sua própria identidade. Ele é induzido ―a comprar em nome de todo 

mundo, por solidariedade reflexa, um objeto sobre o qual nossa primeira providência será usá-

lo para diferençar-nos dos outros‖ (BAUDRILLARD, 2011, p. 327). 

 

É à era da publicidade criativa, da festa espetacular: os produtos devem tornar-se 

estrelas, é preciso transformar os produtos em ‗seres vivos‘, criar ‗marcas pessoa‘ 

com um estilo e um caráter. Não mais enumerar performances anônimas e 

qualidades insipidamente objetivas, mas comunicar uma ‗personalidade de marca‘. 
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A sedução publicitária mudou de registro, agora investe-se do look personalidado ― 

é preciso humanizar a marca, dar-lhe uma alma, psicologizá-la: o homem tranquilo 

de Marlboro; a mulher liberada, sensual, humorística de Dim; os sapatos 

despreocupados e irreverentes Éram; a loucura Perrier. Da mesma maneira que a 

moda individualiza a aparência dos seres, a publicidade tem por ambição 

personalizar a marca. Se for verdade, como diz Séguéla, que a ‗verdadeira‘ 

publicidade alinha-se nos métodos do star system, é ainda mais verdadeiro dizer que 

é uma comunicação estruturada como a moda, cada vez mais sob o jugo do 

espetacular, da personalização das aparências, da sedução pura (LIPOVETSKY, 

2009, p. 217). 

 

Através da propaganda, necessidades são descobertas, de modo a oferecer uma 

demanda para as ofertas, permitindo ao mercado se estabelecer de forma previamente 

programada. A ―sociedade em seu conjunto tende a tornar-se um sistema circular, sem 

exterioridade, sem diferença, sem acaso‖ (LIPOVETSKY, 2009, p. 222). Mediado pela 

estética da fantasia, humor e atmosferas oníricas, os produtos tornam-se estrelas admiradas e 

desejadas socialmente. Por essa razão, os maiores objetivos da publicidade é humanizar as 

marcas com uma dimensão psicológica, caráter e espírito próprios. Enfim, criar uma 

identidade que seja potencialmente reconhecível em sua capacidade de representação da 

própria identidade do consumidor. Entretanto, conforme Aneas, é prudente lembrar que esse 

processo não é uma simples manifestação behaviorista de estímulo-resposta: não se pode 

atribuir ao filme publicitário a responsabilidade direta pela a atitude do consumidor, embora  

ele possa ser considerado como um forte mediador cultural cujo principal ―objetivo é 

construir determinada disposição à ação‖ (ANEAS, 2010, p. 38). 

Com isso, o realismo representacional construído através das narrativas publicitárias é 

um dos grandes eixos de mediação da cultura de consumo. Atualmente, segundo defende 

Douglas Kellner, a sociedade de consumo, numa visão pós-modernista
23

, fundamenta as 

construções identitárias através da mediação das imagens midiáticas. Entretanto, na sociedade 

pós-moderna, o ritmo, fluxo e significados das imagens adquirem um potencial de valor ainda 

mais representativo na mediação cultural do que a narrativa midiática em si. Tanto as 

propagandas veiculadas pelos filmes publicitários quanto os programas considerados pós-

modernistas, como o videoclipe, valorizam as imagens de tal maneira que elas ―se 

transformam em centro de fascinação, de prazer sedutor, de uma intensa, porém fragmentária 

e transitória experiência estética.‖ (KELLNER, 2001). Philippe Dubois (2004, p. 245) 

corrobora com essa visão quando afirma que o videoclipe está a ―serviço de uma intriga vazia 

e mecânica‖ caracterizada por saturação de imagens, planos curtos, exploração de 

                                                
23

 Segundo Kellner (2001, p. 299): ―Muitas das teorias pós-modernas privilegiam a cultura da mídia como o 

lugar de omplosão da identidade e da fragmentação do sujeito [...]‖. 
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―personagens parasitas‖, dentre outros.  

Por isso, para a publicidade, os videoclipes ganharam uma importância tão 

fundamental, que, se, antes, eles exploravam a estética cinematográfica como referencial, 

agora, no entanto, é o cinema, a televisão e a propaganda que, não raramente, se valem de 

seus recursos técnicos e estéticos. Eles se tornaram uma fonte de significados e expressão 

capazes de apresentar e mediatizar a constituição de modelos de identidade, moda, cultura e 

consumo. A publicidade, por outro lado, adotou a vinculação aos meios de entretenimento 

como recursos performáticos para driblar quaisquer ausências de credibilidade e de audiência. 

Suas estratégias passaram a buscar a maior sutileza possível nas inserções e interações com as 

estruturas narrativas e estéticas de formatos industriais midiáticos mais diversos, como vídeos 

musicais promocionais, filmes, séries e outros gêneros televisivos. Tudo se concentra no jogo 

de sedução e conquista da audiência para aumentar a receptividade publicitária de modo 

natural e não invasivo. A participação de personalidades do meio musical, dentre outros, em 

propagandas comerciais de determinadas marcas, também é adotada como tecnicidade 

comunicativa que objetiva a aceitação do público através do prestígio e da reputação do artista 

ou daquilo que Pierre Bourdieu (2003, p. 145) conceitua como capital simbólico. 

Nesse contexto, através de programas televisivos, videoclipes, cinema, séries, músicas 

e filmes publicitários, a cultura da mídia se estabelece fornecendo modelos de construção de 

identidade. Kellner (2001, p. 214), inclusive, é enfático ao afirmar que ela ―constitui vigorosa 

fonte de novas identidades, substituindo nessa função nacionalismos, religiões, família e 

educação.‖ A partir de suas análises, o autor considera ―que quem quiser transformar-se em 

novo eu, transformar a própria identidade, ser bem sucedido, precisará dar atenção à imagem, 

à aparência, à moda.‖ (KELLNER, 2001, p. 300). Desse modo, conforme se discutirá adiante, 

o videoclipe surge como um produto de caráter publicitário, que tem como um dos principais 

objetivos: conformar e estabelecer determinados modos de ritualização dos gostos e de 

padrões de consumo (BARBOSA, 2015, p. 6).  

 

2.3 MATRIZES CULTURAIS DO VIDEOCLIPE  

 

Os videoclipes do grupo de rap norte-americano Run DMC e os filmes publicitários da 

Adidas são entendidos, aqui, como importantes dispositivos de mediação cultural dos 

processos de representação e de construções identitárias realizados pela Adidas através das 

performances dos rappers. A utilização realizada pela empresa esportiva alemã desse formato 
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industrial de produção midiática, ao lado de seus filmes publicitários, constituíram algumas de 

suas estratégias de criação cultural para a marca no interior da comunidade de adeptos, fãs e 

ativistas da cultura hip-hop. Ao considerar que esse gênero midiático consolidou seus usos e 

linguagens por meio de suas diversas lógicas produtivas ao longo de sua trajetória, é 

importante a realização de um panorama de suas matrizes culturais, a partir do mapa das 

mediações de Martin-Barbero, para uma reflexão mais profícua sobre os seus usos.  

Em 1981, o surgimento do canal de televisão norte-americano destinado 

exclusivamente ao universo da música, cuja marca é mundialmente conhecida como Music 

Television (MTV), alterou significativamente o processo de produção e recepção dos vídeos 

promocionais musicais até então. Se, antes, as gravadoras encomendavam curtas musicais a 

serem exibidos nos intervalos da programação da TV ou feitos para diminuir os custos das 

apresentações ao vivo em programas de auditório, agora o formato se consolida como um 

gênero próprio, cuja duração chega a ultrapassar a da música que o origina. Sua veiculação 

deixa de ser apenas uma das ―alternativas esporádicas para a performance ao vivo na TV 

como seus precursores‖ e passa a ser usada como estratégia que antecede o lançamento de 

novos singles e álbuns (BARRETO, 2009, p. 24). Além do pioneirismo da MTV em 

transmitir, de modo predominante, o formato durante 24 horas de sua programação diária, o 

clipe  ganha outros programas e canais especializados em sua exibição na televisão como, por 

exemplo, o VH1 (SOARES, 2008, p. 6). Assim, apesar de se configurar como um formato 

altamente difundido pela MTV e ter sua história, em alguns momentos, confundida com a 

dela, o videoclipe é um produto cultural autônomo e, como tal, possui sua própria trajetória, 

independentemente de seu uso massivo com o advento dos programas e canais de televisão 

especializados na exibição desse formato.  

Com as transformações tecnológicas no universo da música e do cinema, ocorridas 

desde o final do século XIX, surgiram distintas demandas econômicas, sociais e culturais que 

cultivaram novos gostos, necessidades e modos de interagir e consumir música. Com isso, o 

fascínio pela associação entre música e imagem já era bastante latente na época. Gifreu (2009, 

p. 1) explica que, ainda em 1870, ―nos salões de baile, a música era acompanhada por 

imagens em dispositivos‖. Por outro lado, Leonardo Mozdzenski conta que, em 1894, a 

pedido dos músicos Edward B. Marks e Joe Stern, o eletricista George Thomas desenvolveu 

um dispositivo para exibição da chamada canção ilustrada. A invenção possibilitava a 

sincronização de um conjunto de imagens estáticas com a "performance ao vivo dos artistas". 

O experimento foi tão bem sucedido que inspirou outros músicos a introduzirem o recurso em 

suas apresentações (MOZDZENSKI, 2014). Altman (1945, p. 107) explica que, usualmente, 
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eram utilizadas em torno de 16 a 20 slides para representar as palavras de cada canção. 

Primeiramente, as imagens eram fotografadas em preto e branco, coloridas à mão e depois 

projetadas enquanto os cantores executavam suas músicas. 

Segundo Thomas Schmitt (2010, p. 45), os primeiros experimentos videográficos que 

buscavam a integração do som com a imagem ocorreram através do fenômeno do 

Phonoscène, em 1902, na França. O aparelho era derivado do gramophone e do 

cinematographe. Com ele, era possível a exibição de filmes e músicas sincronizados. As 

demonstrações do artefato foram feitas em diversos teatros parisiense e em 1913, chegou a ser 

exibido em Nova York. O autor fala que, segundo Jean-Jacques Meusy (1945, p. 518 apud 

SCHMITT, 1995, p. 48), foram produzidos aproximadamente 774 phonoscènes. Embora a 

maioria deles tenha sido direcionada para a França, alcançaram, também, Inglaterra, Itália, 

Espanha e Alemanha. O artefato facilitou a popularização e reconhecimento de vários 

cantores na época. Schmitt avalia que os cantores nunca haviam ganhado tanto dinheiro antes. 

Segundo ele, o equipamento possibilitou o reconhecimento e a popularização dos trabalhos de 

vários artistas. Alguns deles, inclusive, chegaram a triplicar sua renda anual. Apesar disso, 

muitos enxergaram o artefato como perigoso. Para esses críticos, o phonoscène poderia 

representar a substituição das performances ao vivo dos músicos. O aparelho, então, passou a 

enfrentar grandes dificuldades para se estabelecer comercialmente, devido às limitações e 

instabilidades do mercado no período. Com isso, a última utilização pública do phonoscène 

aconteceu em 1917, em París. 

Com o surgimento do cinema, a música e a imagem estreitaram ainda mais as suas 

relações, mesmo que a primeira estivesse submetida ao domínio da segunda. Na era do 

cinema mudo, já se buscava a associação entre imagem e som. Assim, devido às limitações 

tecnológicas da época, o cinema se valia de apresentações de orquestras ao vivo durante a 

exibição dos filmes, tendo o ritmo da melodia atrelado ao fluxo e o sentido das imagens como 

um aspecto distinto daquele que ocorre atualmente nos videoclipes (HOLZBACH, 2010, p. 

7). Em 1920, entretanto, o diretor Oskar Fishinger começa a filmar o que ele chamava de 

"música visual", na qual as imagens procuravam sua sincronia com a música (GIFREU, 2009, 

p. 1). Fishinger, além disso, filmava alguns ―curtas publicitários que combinavam artes 

gráficas com música, sendo um antecedente importante para o que depois seria o cinema 

musical e o videoclipe.‖
24

 Mais tarde, quando a cor passou a existir nos filmes, o diretor já 

                                                
24

 Tradução nossa: ―[...] cortos publicitarios donde combinaba artes gráficas con música, siendo un antecedente 

importante para lo que después sería el cine musical y el videoclip.‖ 
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experimentava atribuir colorações distintas para traduzir visualmente cada instrumento. Em 

suas produções, a narrativa já era fragmentada, sem uma construção linear. As imagens 

surgiam e desapareciam conforme o ritmo e fluxo sonoro. Mais tarde, todo esse percurso 

engendrado por Fishinger foi retomado como fonte de inspiração para a videoarte nos anos de 

1960. 

A passagem do cinema mudo para o sonoro, finalmente, ocorre no final da década de 

1920. Considerado o primeiro registro cinematográfico que inicia o processo de sincronização 

entre som e imagem, o filme The jazz singer, dirigido por Alan Crosland, revoluciona o 

cinema em 1927 (GIFREU, 2009, p. 1). Com a interpretação de seis canções, o filme é 

protagonizado pelo ator e cantor de Jazz, Al Jolson. Leonardo Mosdzenski (2014) relata que a 

Warner Bross criou uma grande expectativa para o lançamento do filme com cartazes 

publicitários cuja promessa era a de que ―Você o verá e o ouvirá!‖. 

Segundo Rodrigo Barreto (2005), entre a década de 1930 e a Segunda Guerra 

Mundial, as salas de cinemas norte americanas projetavam os seus short films, antes do início 

da sessão. Os shorts films consistiam em um formato caracterizado pela junção de música 

popular e imagens de apresentações de cantores da época com cerca de três a oito minutos de 

duração. Por outro lado, as salas de cinema europeias adotaram um formato semelhante, de 

caráter mais experimental, com o uso de imagens abstratas e formas geométricas sob a trilha 

sonora de musica erudita ou Jazz. 

Na década de 1940, surge nos Estados Unidos o que Arnau Gifreu chama de ―um dos 

primeiros antecedentes diretos‖ do videoclipe, no que diz respeito aos seus elementos 

técnicos: o jukebox visual da marca Panoram Sound. Do mesmo modo, os franceses lançam, 

em 1960, o seu Scopitone. As lógicas produtivas que fundamentavam o desenvolvimento de 

ambos os aparelhos previam os seus modos de ritualização em locais públicos, como bares,  

clubes e espaços de lazer, sendo destinados à exibição de pequenos filmes sonoros chamados 

de Soundies. A exibição de filmes em preto e branco, do Panoram Sound, e colorido, do 

Scopitone, constitui uma das diferenças existentes entre os dois aparelhos. Enquanto, os 

soundies apresentavam cantores dublando e interpretando sua canção e simulando o ato de 

tocar seus instrumentos, sem necessariamente seguir uma narrativa clássica, os vídeos nos 

scopitones desenvolviam uma maior complexidade estética ao apresentarem a performance 

dos cantores através de coreografias e do endereçamento do olhar para as instâncias de 

recepção (HOLZBACH, 2010, p. 12; BARRETO, 2005, p. 9). As matrizes culturais e 

estéticas desses filmes, por sua vez, já marcam as suas similaridades com os atuais 

videoclipes, tendo como exceção a carência do uso de técnicas avançadas de edição e de 
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efeitos de pós-produção. Entretanto, as ritualidades de consumo desses formatos encontravam 

certos percalços em decorrência das socialidades e competência de recepção do público. Os 

Soundies, por exemplo, requeriam uma atenção difícil de ser conquistada em um bar ou 

restaurante (SOARES, 2009, p. 53). As práticas de consumo desses formatos, assim como 

outros elementos históricos e culturais como os filmes e programas musicais para o cinema e 

televisão, contribuíram, respectivamente, com o processo de cultivo de novas experiências e 

com os modos de ritualização da música mediada pelas imagens e formatos industriais 

midiáticos. No aspecto da institucionalidade, esses formatos tinham em comum com o 

videoclipe o seu objetivo promocional na divulgação de artistas e discos das gravadoras. 

 

O que estas experiências parecem sintetizar é que tecnologias de exibição como as 

vitrolas de fichas visuais antecipavam a premissa de que o lugar de se assistir aos 

números musicais não era as telas enormes dos cinemas e que seria preciso se 

adequar às imposições da baixa qualidade do som na observação dos produtos 

audiovisuais. As vitrolas de fichas musicais parecem dar relevo ao fato de que o 

lugar de destaque do videoclipe é a televisão. E que, durante anos, este artefato seria 

o principal objeto do que se convencionou chamar de televisão musical (SOARES, 

2009, p. 54). 

 

Com a expansão da televisão, os Soundies chegaram a ser utilizados para preencher os 

intervalos da programação. Contudo, os programas destinados a apresentações musicais ao 

vivo e o desejo institucional e mercadológico da indústria fonográfica por investir melhor 

nesse veículo fizeram com que os mesmos se tornassem obsoletos e desnecessários. Assim, ao 

invés deles, as gravadoras passaram a promover vídeos promocionais mais elaborados para 

seus artistas. Afinal, se tornou bastante oneroso o custeio de viagens internacionais cujo 

objetivo era meramente a promoção das canções e álbuns através de programas televisivos de 

outros países. Entretanto, na Europa, o Scopitone conseguiu manter, por um pouco mais de 

tempo, a existência do jukebox visual, tornando-se um mediador cultural entre a cultura jovem 

e a música. Apesar de Thiago Soares considerar que nesse formato ― como aconteceria mais 

tarde na MTV ― já ―não cabia mais gêneros musicais como o jazz ou artistas negros, latinos 

e afins‖ (SOARES, 2009, p. 53), através deles, se tornava possível a divulgação de artistas 

marginalizados que não conseguiam espaço nos modernos programas musicais televisivos. 

Talvez porque a cultura jovem da época fosse representada por artistas brancos, 

independentemente de seu estilo musical contar com a ampla aceitação do público. Todavia, a 

concorrência com músicos ingleses e americanos que passaram a ocupar com mais força o 

cenário local, através das transmissões televisivas, teve uma contribuição decisiva para a 

definitiva morte do formato. (GIFREU, 2009, p. 2; SOARES, 2004, p. 15).  
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2.4 O CULTIVO DA MEDIAÇÃO MUSICAL PELO CINEMA E TELEVISÃO 

 

Outro produto audiovisual considerado como um dos principais precursores estéticos 

do videoclipe é o filme Fantasia, realizado pelos estúdios Walt Disney, em 1940. A obra, além 

de possuir a participação de Oskar Fishinger em sua produção, é formada pela edição de 

vários fragmentos de cenas que aparecem seguindo o ritmo da música. Fantasia é considerado 

o primeiro filme musical em que a predominância da imagem sobre a canção é alterada,  

apesar de haver antecessores importantes, como o já citado The Singer Jazz, dentre outros. 

Conter e Silva (2006) dizem que, mesmo não se podendo afirmar com precisão a herança 

direta do filme para o surgimento do videoclipe, é possível observar grandes semelhanças 

estéticas entre os dois formatos (CONTER; SILVA, 2006, p. 56). Os autores relacionam três 

tipos de classificações musicais de um filme, feitas por um crítico de Fantasia, que poderiam 

ser aplicadas ―a todos os videoclipes já produzidos [...]‖. A primeira delas diz respeito às 

músicas que são utilizadas para narrar os acontecimentos de um filme em que os personagens 

interpretam aquilo que é dito na canção; a segunda se relaciona àqueles filmes em que a 

música lembra apenas vagamente alguns elementos que irão aparecer sem que se possa ter 

uma relação direta na narrativa;  já o terceiro tipo de classificação, relacionada ao Fantasia, 

que pode ser observada nos videoclipes, representa os filmes em que a música tem sua vida 

própria, e as imagens buscam apenas uma sintonia com os ritmos e emoções suscitadas pela 

melodia por meio de abstrações, grafismos e colorações distintas. Além disso, os autores 

consideram que a ideia da sincronização de sentidos desenvolvida por Sergei Eisenstein pode 

ser considerada como outro elemento que viria a colaborar com a estrutura textual e estética 

do videoclipe. Conforme o cineasta soviético, é importante observar os diversos sentidos 

pertencentes tanto ao plano imagético quanto ao sonoro no momento da montagem. Segundo 

ele, essa sincronização de sentidos é mais importante do que o simples ajuste entre as falas e 

as imagens dos lábios ou entre a música e as performances dos personagens e cenas de um 

filme (SILVA; CONTER, 2006, p. 58). 

Muitos outros filmes musicais foram produzidos depois de Fantasia. Em 1955, o 

diretor Richard Brooks lança o filme Blackboard Jungle, que apresentava Bill Haley & The 

Comets cantando a música Rock Around The Clock (SOARES, 2004, p. 15). Esse filme, aliás, 

marca o início de uma mediação cinematográfica que constrói a relação simbólica e identitária 

entre o rock e a rebeldia juvenil (MOZDZENSKI, 2014, p. 4). Mais tarde, em 1957, Elvis 

Presley aparece no filme Jailhouse rock ― O Prisioneiro do rock no Brasil ― dirigido por 
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Richard Thorpe. Esse filme é também bastante importante para a consolidação do rock como 

gênero musical juvenil e ―consumido por grandes massas‖ (MOZDZENSKI, 2014, p. 4).  

Gifreu (2009, p. 2) diz que esses filmes inspiraram vários outros músicos a estrelarem 

como atores em outras produções cinematográficas. O exemplo mais marcante disso se deu 

em 1964, quando os Beatles protagonizaram o filme A Hard Day’s Night, dirigido por 

Richard Lester. Este ―promo‖ ― como ficou conhecido, na época, por seu aspecto meramente 

promocional da banda (CORRÊA, 2007, p. 8) ― é considerado por vários pesquisadores 

como o principal antecedente direto do videoclipe. Thiago Soares, através de Durá-Grimalt, e 

Gifreu, por Leguizamón (1998), defendem que o filme dos Beatles traz elementos 

fundamentais para a configuração da linguagem do videoclipe: ―Efeito cortina, quadro dentro 

de quadro, filmagem de fotogramas por fotograma, foto colagem, inversão de valores tonais, 

mescla de material ficcional e documental, imprevisibilidade, fragmentação e dinamismo
25

‖. 

(SOARES, 2004, p. 16; GIFREU, 2009, p. 3). O professor Arnau Gifreu considera, ainda, que 

a ―importância desse filme como antecedente direto é inegável, porque inaugura uma nova 

dinâmica visual no espectador, a qual se verá consolidada com a chegada do videoclipe.
26

‖ 

Em 1965, a participação dos Beatles no filme Help confirma a relevância do cinema musical 

como um importante mediador publicitário para os artistas e seus álbuns. 

Paralelo a isso, esses filmes e todo desenvolvimento das tecnologias de som e imagem 

representaram mudanças significativas sobre as dinâmicas econômicas e institucionais da 

indústria cultural, representada principalmente pelo cinema, televisão e indústria fonográfica 

― e, mais tarde, como se verá aqui, também, pela indústria de bens de consumo. Além dos 

fatores culturais, econômicos e sociais que passaram a influenciar mudanças nas esferas de 

institucionalidades, lógicas produtivas, tecnicidades e formatos industriais, as ritualidades da 

recepção também foram cultivadas e transformadas no decorrer do tempo, alimentando e 

(re)configurando novas matrizes culturais que permitiriam o advento do videoclipe tal como 

se conhece atualmente.  

Desse modo, programas musicais como The Ed Sullivan Show e Bandstand 

(BARRETO, 2005, p. 9; GIFREU, 2009-2010, p. 2) preparavam o público, ainda mais, para o 

consumo musical mediado pela televisão. É possível observar isso através do relato feito por 

                                                
25

 Tradução nossa: ―[...] Efecto cortina, cuadro dentro de cuadro, filmación fotograma por fotograma, foto 

collage, inversión de valores tonales, mezcla de materia ficcional y documental, imprevisibilidad, fragmentación 

y dinamismo." (LEGUIZAMÓN, 1998 apud GIFREU, 2009, p. 3).  

 
26

 Tradução nossa: ―La importancia de este filme como antecedente directo es innegable, porque inaugura una 

nueva dinámica visual en el espectador, lacual se verá consolidada con la llegada del videoclip.‖  
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Ariane Holzbach a respeito do ―pacto simbólico‖ realizado entre o rock e a televisão. Ela diz 

que, após a terceira apresentação de Elvis Presley no The Ed Sullivan Show, em janeiro de 

1957, o rock ganha uma importante projeção não somente nos Estados Unidos, mas no 

mundo. A aliança entre televisão e música popular massiva, especialmente o rock, mostra-se 

bastante lucrativa tanto para as emissoras quanto para as gravadoras e artistas. A importância 

desse gênero na televisão se tornou tão significativa para atrair os telespectadores que Ed 

Sullivan, apesar de nutrir grande rejeição pelas condutas ―imorais‖ de Elvis, rapidamente 

mudou de ideia quando viu o cantor levar o programa concorrente The Steve Allen Show a 

liderar o índice de audiência (HOLZBACH, 2010, p. 12). 

 

O sucesso da união entre televisão e rock firmou um pacto simbólico entre as 

gravadoras e as emissoras de televisão. Se a audiência era significativa, ambas as 

instituições ganhavam com isso. E se até o momento os formatos de vídeos musicais 

estavam apenas sendo testados, na televisão o teste se mostrou mais do que eficaz. E 

essa aceitação tem menos relação com a tecnologia e mais com a aceitação do 

público, que finalmente encontrou um formato de exposição de seus artistas 

preferidos que poderia ser consumido no conforto do lar e de forma gratuita. As 

apresentações dos grupos de rock na televisão foram muito importantes para que o 

público se acostumasse a consumir música pela televisão, o que foi essencial para a 

consolidação do videoclipe anos mais tarde (HOLZBACH, 2010, p. 12). 

 

Dessa maneira, o cultivo de novas formas de consumo musical mediadas pela 

televisão foi essencial para evocar o interesse e estimular outras performances e ritualidades 

compatíveis com o meio. Enquanto o rádio sugere modos de ritualização que evocam distintos 

processos subjetivos nos quais o afeto e a aproximação entre o sujeito e o artista se dão, 

basicamente, pela imaginação e experiência das sensibilidades auditivas, a TV convoca outros 

sentidos. Nesse artefato cultural, as sonoridades compartilham sua importância com aspetos 

imagéticos que estimulam outras percepções sensoriais e, com isso, a construção de novos 

sentidos e significados para a sua experiência. Outro ponto a ser observado diz respeito ao 

grau de imersão a que o sujeito está submetido ao ouvir música pelo rádio, espetáculo ao vivo 

de seus ídolos ou pela televisão. No primeiro, a recepção pode dividir a atenção com outras 

atividades que extrapolam o limite da singularidade do ato de ouvir música. No segundo, o 

espectador pode interagir mais diretamente com a música, com os artistas e com outros 

participantes daquele momento de contemplação e ritualidades expressivas que compartilham. 

Por último, na televisão, pode ocorrer certo misto de experiência entre a atenção 

contemplativa de um show e as possibilidades múltiplas de execução de atividades 

concomitantes à sua ritualização. Afinal, embora, a televisão exija concentração para 

apreciação das imagens, são possíveis ritualidades semelhantes àquelas proporcionados pelo 

rádio, no seu consumo, mesmo com todas as características singulares de cada uma delas. 
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Assim, tendo em vista todo o processo de desenvolvimento não apenas tecnológico, 

como também das lógicas produtivas que guiaram a constituição dos diversos formatos 

industriais elaborados para a televisão, é possível refletir que as instâncias de recepção foram 

submetidas a determinadas práticas de mediação cultural capazes de auxiliá-las no 

desenvolvimento e na apreensão de novas experiências no consumo musical. Os gostos e 

modos de ritualização do consumo de música mediado pela televisão foram gradativamente 

cultivados através das sedimentações das matrizes culturais dos gêneros televisivos de 

natureza musical. Tudo isso contribuiu para que, mais tarde, as experimentações na linguagem 

videográfica se tornassem numa nova etapa essencial para o posterior advento do videoclipe e 

a sua devida aceitação e consumo. 

 

2.5 A ESTÉTICA DA VIDEOARTE E O NASCIMENTO DO FORMATO 

 

Com tudo isso, as condições técnicas, econômicas, sociais e culturais para o 

surgimento do videoclipe já estavam dadas, pois, ao longo das dimensões diacrônicas entre as 

suas matrizes culturais e as configurações técnicas e estéticas do formato, se desenvolveu uma 

série de novas sensibilidades e modos de percepção ― dentro de uma visão barberiana ― que 

forneceram a base fundamental das competências de recepção específicas para a ritualidade e 

consumo desse gênero midiático (MARTIN-BARBERO, 2004, p. 229). Contudo, um 

importante referencial estético para sua estrutura atual ainda estava por vir. No final da década 

de 1960, vários artistas, inspirados pelas possibilidades de usos oferecidas pelos novos 

sistemas de captação e reprodução de imagens do videotape, desenvolvem experiências 

plásticas com o vídeo na criação do que se tornou conhecido como videoarte. Segundo Gifreu 

(2009, p. 3), o coreano Nam June Park é um dos seus pioneiros. Ao gravar as ruas de Nova 

York de dentro de um taxi e mesclar elementos da pop arte com técnicas do cinema 

documental e ficcional, a arte videográfica ganhou uma importante inovação tanto no plano 

artístico quanto no tecnológico,  inspirando a construção de certos modelos de significação e 

apreensão cultural que potencializaram as demandas sociais pelo surgimento do videoclipe.  

Sedeño Valdellós (2007, p. 4) explica que essa linguagem tem em comum com o 

cinema experimental e o cinema de vanguarda o distanciamento da ficção e da narrativa 

tradicional do cinema representativo. Por isso, a autora considera que a ideia norteadora da 

criação videográfica realizada por esses artistas tem como pilar a negação do: 
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[...] realismo da representação; a analogia fotográfica; o regime de credibilidade do 

relato; os gêneros tradicionais do cinema narrativo-representativo hollywoodiano, 

incluindo as leis da narratividade; o processo de identificação e projeção psicológica 

do espectador com os personagens da ficção. (VALDELLÓS, 2007, p. 4). 
 

Sedeño Valdellós (2007, p. 5) considera, ainda, os recursos estratégicos utilizados na 

videoarte para se posicionar como produto artístico, expressivo e autônomo em relação ao 

cinema. Enquanto, na ficção cinematográfica, a narrativa é centrada no desenvolvimento e 

ações dos personagens, na videoarte, a imagem é a protagonista da obra. Para ela, técnicas de 

aceleração e retardamento, excesso e ausência, além de desarranjo e abstração das imagens 

eram algumas das formas de mediar determinados processos de significação e marcar as 

diferenças entre a videocriação e o cinema direcionado para o público massivo.  

Para entender a preocupação existente entre os pioneiros da videoarte em romper com 

a narrativa clássica, é preciso deslindar suas matrizes culturais e remontar ao contexto 

histórico da década de 1960. Segundo Sedeño Valdellós, a sociedade vivia um momento 

singular de transformações nas esferas políticas, sociais e culturais. Nessa conjuntura, ―a arte 

pop revive todo o repertório iconográfico prestando especial atenção aos produtos da 

sociedade de consumo, o mundo publicitário e os meios de comunicação de massa‖ Com isso, 

as lógicas produtivas que orientavam os entusiastas da videoarte eram as da subversão, 

negação e ressignificação das regras canônicas da chamada linguagem cinematográfica, bem 

como a da experimentação. Arlindo Machado (1993, p. 9) explica que vários artistas passaram 

a questionar a ideia de uma linguagem para o vídeo e cinema, tendo em vista que tal conceito 

pressupõe uma determinada gramática que estruture as regras de produção de um determinado 

texto midiático. Para ele, a linguagem requer uma gramática que não se aplica às regras de 

criação videográfica: enquanto a gramática determina as normas da linguagem, isso é, como 

utilizar as classes de palavras, sua morfologia, as concordâncias e todo o conjunto de 

diretrizes para o uso considerado adequado de uma língua, no vídeo, as normas são apenas 

indicativos de uso, de padrões propostos de ritualidades; não são regras fixas. O videomaker é 

que deve ter o poder de escolher os modos que irá utilizar os códigos visuais, suas técnicas e 

recursos mediadores conforme o sentido que deseja atribuir à sua obra. Assim, Arlindo 

Machado esclarece: 

[...] quando digo que uma imagem videográfica deve ter um recorte fechado, deve 

tender sempre ao primeiro plano, essa afirmação tem apenas um valor indicativo, 

não é uma regra absoluta e o seu peso real vai depender da idéia geral que o 

videomaker quer desenvolver. Um plano geral, excessivamente aberto, não é 

considerado uma boa imagem de vídeo, porque tende a desmaterializar as figuras 

que estão representadas, mas, se o videomaker visa justamente produzir um efeito de 

despersonalização das figuras, o recurso é perfeitamente cabível. De qualquer forma, 

nunca se pode dizer que o recurso esteja ‗errado‘, pois não existe, em lugar algum, 
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uma tábua de valores, uma gramática normativa estabelecendo o que se pode e o que 

não se pode fazer em um vídeo (MACHADO, 1993, p. 8, grifo do autor). 
 

 

Nas artes audiovisuais, assim como nas demais formas de expressão artística, é preciso 

considerar, ainda, os aspectos culturais, sociais e econômicos que influenciam a tomada de 

posição dos artistas em suas opções estéticas. Do mesmo modo, pensando pelo prisma das 

institucionalidades, lógicas produtivas e tecnicidades barberianas, seria preciso, também, levar 

em consideração as possíveis formas de ritualização e competências de recepção dos 

espectadores. Os autores de uma determinada obra dialogam sempre, de forma mais ou menos 

consciente, com as produções realizadas por outros artistas que o antecederam dentro ou fora 

de seu campo, além de interagirem com as sedimentações sociais que sustentam as matrizes 

culturais. No cinema, as estruturas, recursos, técnicas e estratégias discursivas e estilísticas ― 

bem como os sentidos e significações pretendidos ― dessas produções orientam a formatação 

da chamada linguagem cinematográfica ou daquilo que Bourdieu (2014, p. 54) chamou de 

―uma espécie de sistema comum de coordenadas‖.  

Através da abordagem de Bourdieu sobre o sistema de coordenadas, por exemplo, é 

possível entender o processo empreendido na videoarte em prol da subversão à ideia de uma 

gramática normativa advinda do cinema. Para Bourdieu, é através dessa disputa que se torna 

possível a emergência de um autor que poderá se consagrar pela inovação e formas 

idiossincráticas de produção de suas obras. Esse autor, entretanto, só poderá emergir a partir 

de uma já existente sedimentação de estilos que formatam e contribuem para a representação 

de um determinado gênero cultural. Este, por sua vez, só estará em conformidade com as 

competências de leitura dos espectadores em função das transformações perceptivas, ao longo 

do tempo, ocorridas pelas tecnicidades (RONSINI, 2010, p. 7).  

 

Tudo, no universo das formas audiovisuais, pode ser descrito em termos de 

fenômeno cultural, ou seja, como decorrência de um certo estágio de 

desenvolvimento das técnicas e dos meios de expressão, das pressões de natureza 

socioeconômica e também das demandas imaginárias, subjetivas, ou, se preferirem, 

estéticas de uma época ou lugar (MACHADO, 1993, p. 9). 

 

Outro elemento que corrobora para o questionamento e subversão da ideia de uma 

estrutura normativa para o cinema advém do fato de que o discurso visual videográfico se 

produz pelo reprocessamento e ressignificação de formas expressivas circuladas em outros 

meios ou produtos midiáticos (MACHADO, 1993, p. 8). Desse modo, Machado (1993, p. 9) 

explica que o desenvolvimento da chamada linguagem cinematográfica se deu pela 

necessidade de um alinhamento com as artes nobres do início do século XX para a 
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consolidação do cinema como uma arte economicamente viável. Tais necessidades, então, 

para serem contempladas não podem ignorar as interações com a socialidade e suas matrizes 

culturais e padrões de ritualidades da recepção. Por isso, determinados recursos narrativos 

característicos da literatura foram reiterados e adaptados ao cinema para formatação do 

sistema de coordenadas que serviria para orientar não apenas os diretores, na produção de 

suas obras, como também o público, em suas expectativas e ritualidades de consumo. Assim, 

elementos como narrativas lineares, "hierarquização dos recortes de câmera e no papel 

modelador das regras de continuidade" tornaram-se parte daquilo que se conhece como 

linguagem cinematográfica. Com isso, a emergência dessa linguagem proposta pelo cineasta 

norte-americano D.W. Griffith, na década inicial do século XX, consolidou nada mais que a 

assimilação das "estruturas narrativas do teatro ou do romance do século XIX" como 

resultado de pressões econômicas e "opções estéticas" para viabilizar comercialmente o 

cinema numa esfera massiva dentro de uma lógica industrial da cultura (MACHADO, 1993, 

p. 9). 

Além disso, as propostas trazidas pela Escola Soviética, nos anos de 1920, serviriam 

como aportes estéticos e estilísticos a serem incorporados pela videoarte como um caminho 

alternativo que subverteria as regras canônicas do cinema griffithiano. Sergei Eisentein, 

através de sua ideia de montagem intelectual, propôs uma forma de fazer cinema pela qual a 

construção dos sentidos fosse realizada pela edição e sequência não linear de imagens 

distintas, numa ordem que obedecesse às estratégias de produção de efeitos objetivadas pelo 

autor
27

. Para ele, era possível a criação de histórias, em um filme, sem o uso da narratividade 

clássica inspirada pela literatura e das estruturas normativas do cinema construídas por 

Griffith (MACHADO, 1993, p. 9). Assim, inspirado nos ideogramas e estruturas de escritas 

chinesas que usam a articulação de imagens pictóricas para produzir sentidos, Eisenstein 

propôs um sistema em que a junção de duas imagens com significantes diferentes produziriam 

uma ―nova relação não presente nos elementos isolados [...]‖ (MACHADO, 1993, p. 12). 

Dessa maneira, ―a interpretação de duas representações singelas produz uma imagem 

generalizadora que ultrapassa as particularidades individuais de seus constituintes‖ 

(MACHADO, 1982. 61-4 apud MACHADO, 1993, p. 13). 

                                                
27

 O professor Wilson Gomes (2004) estabelece a identificação de três categorias de programas de efeitos que 

podem ser encontrados e articulados de diferentes modos em filmes. São eles: cognitivos, que busca a decifração 

de uma mensagem contida na obra; sensoriais que objetiva a provocação de sensações táteis, visuais, acústicas e 

sinestésicas; afetivos que procura convocar estados emocionais, investimentos afetivos e ―provocações de 

sentimentos‖. 
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Com tudo isso, apesar da disputa empreendida pelos vídeo-realizadores contra um 

sistema estruturante que serviria como um conjunto de regras para a criação videográfica, a 

videoarte configurou uma determinada forma estilística que caracterizou o formato. Mesmo 

não servindo como uma lei rígida e onipresente em toda a miríade de obras produzidas, ela 

desenvolveu um repertório de tendências que inspirou a criação de diversos filmes e, mais 

tarde, a estética videoclipitica, tal como constituiu um dos elementos de suas matrizes 

culturais. Assim, para Arlindo Machado, mesmo com o questionamento dos videomakers, é 

preciso considerar que existe, sim, elementos comuns que marcam a produção das mais 

variadas obras e que permitem os diversos modos de ritualidades e competências de leitura 

como o reconhecimento do formato, sua configuração de gênero, a interpretação e atribuição 

de sentidos pela recepção. Para ele, o vídeo é um meio de comunicação e como tal, só se faz 

inteligível justamente por suas estruturas e modos de articulação partilhados por todos, dentro 

das instâncias de socialidades. A esse fenômeno, independente do desejo dos entusiastas da 

videoarte, pode-se nomear como "linguagem ou sistema significante, como se queira [...]‖ 

(MACHADO, 1993, p. 10). Assim, a linguagem cinematográfica seria não mais que o uso de 

determinadas tendências estéticas, estratégias e recursos, variáveis e independentes, que 

serviriam para configurar ―os recursos de expressão, as regras de utilização e combinação dos 

elementos imagéticos" de modo a facilitar o seu processo de significação (MACHADO, 1993, 

p. 10). E, tudo isso retoma através da conformação de uma matriz cultural que, 

diacronicamente, volta a mediar as lógicas produtivas e a própria configuração do formato 

industrial, como diria Martín-Barbero (2009, p. 16). 

Por tudo isso, a videoarte ocupou um espaço diferenciado no campo audiovisual 

através de possibilidades expressivas idiossincráticas que contribuíram para a sua 

conformação enquanto gênero cultural. Conforme Rodrigo Barreto (2005, p. 18), a 

composição de parte dessa linguagem ― como querem alguns, ou sistemas significantes ou, 

ainda, sistema comum de coordenadas, como querem outros (MACHADO, 1993, p. 10; 

BOURDIEU, 2014, p. 54) ― se formou pelos usos que a videoarte fez dos mais diversos 

recursos videográficos, tais como: saturação de cores, colagens de imagens em movimentos e 

estáticas distintas, transparências e edições para a criação de efeitos estéticos que ajudaram a 

construir suas formas e sentidos expressivos. Posteriormente, o videoclipe viria incorporar 

tais tendências estéticas, advindas dessa matriz cultural, na configuração de seu formato. 

 

Os freqüentes procedimentos de manipulação da imagem representam uma primeira 

aproximação entre videoarte e videoclipe, podendo ser realizados ou na captação ou 

na pós-produção do material. Imagens de diferentes origens são sobrepostas e 

exibidas concomitantemente pela aplicação de um recurso de transparência. 
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Recortes de registros móveis ou imóveis são misturados lado a lado como nas 

colagens. Cores são alteradas ou simplesmente suprimidas por alterações no próprio 

sinal eletrônico. Formas são francamente transformadas, cenários se modificam por 

incrustações de novas imagens, fazendo com que figuras humanas apareçam ou 

desapareçam em contextos os mais inusitados. Tais efeitos são bem conhecidos e, 

segundo Marita STURKEN (1989: 76), foram chamados em causa na busca da 

definição de uma sintaxe videográfica: os artistas utilizavam estes recursos e 

procuravam explicar seus elementos metafóricos e narrativos, isso é, a evocação de 

determinados estados anímicos ou a expressão de significados (BARRETO, 2005, p. 

17, grifo do autor). 

 

Para Sedeño-Valdellos, é clara a influencia exercida pela videoarte sobre a estética 

videocliptica. Segundo ela, o clipe musical recuperou toda uma variedade de técnicas 

advindas de outros formatos e desenvolvidas pela videoarte. Assim, o uso exagerado e 

intercalado de recursos que contrastam aceleração com desaceleração e cenas em slow motion, 

excesso e ausência de imagens, linearidade, uniformidade e naturalidade com rupturas, ruídos 

e abstrações são algumas das estratégias empreendidas pelos realizadores na videoarte que 

foram incorporadas por esse novo formato industrial, cuja finalidade atende menos os 

objetivos artístico-expressivos do que os pragmáticos promocionais. A autora considera, 

ainda, que em função da herança de características e necessidades da videoarte pelo 

rompimento com os padrões do cinema tradicional, poucos videoclipes acionam um 

componente narrativo em suas produções. O uso da narração levaria o videoclipe ―ao 

território da descrição, útil para seus fins publicitários‖ (SENEÑO VALDELLÓS, 2007, p. 5). 

Desse modo, é possível considerar que os aspectos técnicos oriundos da videoarte, do ponto 

de vista das mediações culturais, funcionam como modeladores perceptivos que contribuem 

na sedimentação de uma matriz cultural para o videoclipe a fim de orientar e retroalimentar 

toda as suas instâncias dentro do circuito proposto por Martín-Barbero. 

Assim, independentemente do uso do recurso narrativo ou da não linearidade, por 

exemplo, o videoclipe pensado, pelo prisma do Mapa das Mediações, como um formato 

industrial extrapola os interesses artístico-expressivos e conforma aqueles determinados pelas 

múltiplas instâncias de institucionalidades exercidas pela indústria fonográfica, músicos, redes 

de televisão e, como veremos adiante, anunciantes e suas respectivas agências de publicidade. 

Em relação à televisão, por exemplo, Sedeño-Valdellós explica, também, a influência 

e interferência da mesma sobre a linguagem do videoclipe. Para ela, a necessidade das 

emissoras em adequar sua programação conforme as características e gostos do público, e a 

própria natureza temporal do audiovisual, centra a atenção de seus programadores no fluxo e 

ritmo de toda a estrutura de seu conteúdo. Para ela, ―o fluxo televisivo (e geralmente icônico) 

contemporâneo se caracteriza por sua alta frequência de planos, sequências e espaços, 
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interseccionados por interrupções e pausas pré-programadas‖ 
28

.  Com isso, a fragmentação e 

heterogeneidade da programação televisiva contribuem para que o videoclipe se configure 

como uma síntese de toda a sua grade. Por outro lado, a lógica produtiva que permeia o 

videoclipe igualmente contribui para a reelaboração dos programas das emissoras, 

especialmente aqueles destinados à juventude (SENEÑO VALDELLÓS, 2007, p. 6).  

Assim, quando em 1975, o diretor Bruce Gower lançou o videoclipe da música 

Bohemian Rapsody do Queen, este que foi considerado o primeiro videoclipe da história 

nascia como uma síntese de várias experiências empreendidas por diferentes artistas e 

diretores que o antecederam (GIFREU, 2009, p. 3). Por isso, é importante observar que as 

transformações ocasionadas pelo hiperestímulo de informações oriundas desde o início do 

processo de industrialização da sociedade tornou possível as modernas formas de 

sensorialidade que provocariam alterações nas ritualidades do consumo de música através da 

mediação do videoclipe pela televisão. Desse modo, a intensa exibição do videoclipe da 

banda, no programa Top of the Pops da BBC, aliada aos novos regimes de socialidades e 

ritualidades vigentes configuraram-se como condições essenciais para o sucesso do novo 

formato na época. O material que foi realizado para promover o mais recente disco dos 

músicos britânicos, com tudo isso, exerceu uma importante contribuição para o seu êxito 

comercial (CORREA, 2007, p. 9), servindo de modelo para as lógicas produtivas da indústria 

fonográfica e criando uma nova demanda para a televisão. 

 

2.6 MTV UMA INSTITUCIONALIDADE NA CULTURA JUVENIL 

 

A partir desse momento, a indústria fonográfica e seus artistas encontraram no 

videoclipe um dos mais importantes mediadores culturais que, além da promoção de seus 

discos, atenderia a propósitos institucionais e mercadológicos mais complexos. Era 

necessário, apenas, um medium capaz de potencializar o seu alcance globalmente. As novas 

demandas do público para ritualização desse formato, das gravadoras pela necessidade de sua 

veiculação e das emissoras de televisão pela audiência necessária para a justificativa de seu 

valor publicitário foram os alicerces para a criação de programas e canais especializados em 

sua exibição. Assim, ainda, antes do advento da Music Television nos Estados Unidos, os 

                                                
28

 Tradução nossa: El flujo televisivo (y en general icónico) contemporáneo se caracteriza por su alta frecuencia 

de planos, secuencias y espacios, interseccionados por interrupciones y pausas preprogramadas.  
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programas, ambos da BBC, The Kenny Everett Video Show e Top of the Pops, disputavam 

entre si a preferência do público através da seleção de vídeos a serem exibidos pelos mesmos. 

Em 1981, a Warner que já exibia o Popclips, um programa destinado a exibição de 

videoclipes, em seu canal a cabo, ―adquiriu a capacidade de exibição na TV em som estéreo, o 

que proporciona um território propício à exibição de clipes vinte e quatro horas por dia.‖ 

(SOARES, 2004, p. 17). 

Com tudo isso, as conjunturas econômicas e políticas das instituições, tecnológicas, 

culturais e sociais ou ― mais próximos dos referenciais de Martin-Barbero ― as 

institucionalidade, tecnicidades, ritualidades e socialidades estavam prontas para o 

lançamento da instituição que mudou completamente a história do consumo de música, estilo 

de vida e comportamento, sobretudo, da juventude, a MTV. Então, em 01 de outubro de 1981 

o videoclipe ganhou, nos Estados Unidos, o ―primeiro canal de televisão dedicado 

exclusivamente‖ a sua transmissão (GIFREU, 2009, p. 5). Seis anos depois, em 1987, a MTV 

expande sua atuação até a Europa (SOARES, 2004, p. 18; CORREA, 2007, p. 10). Em 1990, 

a emissora chega ao Brasil e logo em seguida, em 1993, é a vez de o México receber a rede de 

televisão norte-americana.  Essa expansão da Music Television pelo mundo proporcionou ao 

videoclipe sua consolidação como gênero audiovisual e televisivo autêntico (SILVA. A.R.; 

CONTER, M.B., 2006, p. 56), além de possibilitar a conquista de uma audiência formada por 

milhares de jovens em vários países e modificar não, apenas, as formas de consumo e 

ritualização de música e performances de seus ídolos, mas, também, as diversas 

idiossincrasias das subculturas juvenis e urbanas. (HOLZBACH, 2010, p. 2; MOZDZENSKI, 

2014, p. 9).  

Vários pesquisadores dos Estudos Culturais se dedicaram a investigar as relações 

existentes entre a MTV, o videoclipe e a formação de identidades culturais de subculturas 

urbanas juvenis. Para John Fiske, as comunidades juvenis de partilha de valores se utilizam do 

videoclipe para produzir seus próprios significados. A partir de imagens recicladas e retiradas 

de seus contextos originais, eles manifestam ―controle sobre suas próprias subjetividades (e 

identidades) em oposição às estruturas dominantes tradicionais‖ (FISKE, 1991, p. 250 apud 

VALDELLÓS, 2006, p. 7). 

Sedeño Valedellós explica algumas das possíveis razões para o advento das 

transformações socioculturais que contribuíram para que o videoclipe e a MTV adquirissem o 

seu potencial de mediatização e de representação das novas culturas juvenis. Para ela, desde a 

década de 1960 ocorreram mudanças macrossociais que, embora tivessem afetado todas as 

demais faixas etárias, tiveram um impacto mais profundo sobre a juventude.  O crescimento 
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demográfico nos anos de prosperidade resultou em um grande número de jovens sem acesso 

ao mercado de trabalho nas décadas posteriores. Numa sociedade em que o status de adulto se 

conquistava pela entrada no mundo do trabalho, jovens de 25 a 30 anos que estavam fora da 

faixa dos economicamente ativos passaram a ser considerados como adolescentes em sua 

idade sociológica. Este momento colocou os jovens em uma situação ambivalente. Se por um 

lado se exigia deles o pragmatismo do mundo do trabalho e da produtividade, por outro, 

existia uma maior flexibilização das expectativas de conduta frente ao contexto social da 

época. Com isso, essa permissividade social subsidiou a busca pelas possibilidades 

expressivas da vida, em especial por aquilo que diz respeito a linguagem, performance e 

musicalidade. Dessa maneira, a juventude encontrou no comportamento e manifestações 

expressivas a essência mais significativa de sua subcultura: ―a busca de experiências, 

incluindo as experiências tabus como sexo, drogas e música pop, que é uma música que não é 

ouvida, mas é habitada, uma música que serve de refúgio, que os identifica e isola do resto da 

sociedade‖. Essas alterações nos contextos culturais, econômicos e sociais, além da 

―separação funcional moderna entre casa, escola e trabalho‖, provocaram a constituição de 

uma identidade geracional em que os jovens passaram a se agrupar socialmente em torno de 

interesses e estilos comuns de modos de se vestir, gostos musicais e meios de entretenimento 

e lazer (VALDELLÓS, 2006, p. 3).  

Ao longo das transformações diacrônicas e das mudanças geracionais, a música se 

instituiu como um aspecto fundamental na formação da identidade cultural da juventude e 

passou a exercer influência cada vez mais significativa na aquisição de novos hábitos de 

entretenimento, consumo e constituição de laços sociais, em que a influência dos pares se 

tornou mais importante do que a dos próprios pais e adultos em geral. Desse modo, o 

videoclipe veio potencializar esse papel exercido pela expressividade e ritualidade do 

consumo musical na formação de imaginários, significações e construções de mentalidades, 

sentidos e cultivação de performances, moda e estilos de vida e comportamento.   

Através de Grossberg (1993, p. 205) a pesquisadora Sedeño Valdellós (2006, p. 7) 

considera que a música rock, por exemplo, em todas as formas de sua expressão, incluindo o 

videoclipe, representa um ―poderoso discurso de construção de autenticidade juvenil‖. Do 

mesmo modo, nos anos 1980, o gênero rap e a cultura hip-hop manifestaram junto ao público 

negro dos guetos nova-iorquinos um alto grau de autenticidade de sua cultura. Mais tarde, a 

partir da primeira exibição do videoclipe de um grupo de rap na MTV, a juventude negra de 

zonas periféricas mais diversas ao redor do globo também encontrou um meio de expressão, 

representação e identidade, catalisando a formação de suas próprias subculturas urbanas. 
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Percebemos que a articulação entre o videoclipe e a MTV faz parte de uma dinâmica 

que prevê que a linguagem está ligada aos modos de produção e aos efeitos de 

sentido dos meios de comunicação de massa. A estética do videoclipe é, portanto, 

um meio para a percepção de que estamos diante de um quadro sustentado por uma 

subjetividade capitalista. Voltamos a Bakhtin para percebermos, no esteio da teoria 

marxista, de que processos culturais são intimamente ligados a relações sociais, 

onde a cultura imbrica as contradições da sociedade. (SOARES, 2004, p. 42).  

 

Desse modo, embora exista no videoclipe a capacidade potencializadora de produção 

de sentidos e manifestação de certas subjetividades que expressam a autenticidade e 

identidade juvenil como uma linguagem dos meios de comunicação de massa, ele está, 

também, submetido aos interesses econômicos das gravadoras e emissoras de televisão 

(SOARES, 2004, p. 42). Por isso, ele atende a determinadas lógicas produtivas de natureza 

capitalista e reflete as estruturas dominantes que regem a sociedade de consumo. Segundo 

Sedeño Valdellós, devido à atratividade da juventude por esse formato, a indústria fonográfica 

movimenta milhares de dólares por ano. Dessa maneira, ela alerta sobre os perigos de 

manipulação ideológica através do processo de endeusamento dos artistas e da criação de 

ícones culturais e de tendências de moda, música e estética que estejam de acordo ―com as 

opções de poder dominante‖.  

Ao mesmo tempo, é preciso ponderar o valor conquistado pelo videoclipe na cultura 

contemporânea. Para além de suas finalidades promocionais, o formato ―está se impondo 

rapidamente como uma das formas de expressão artística de maior vitalidade em nosso 

tempo‖ (MACHADO, 2000, p. 173). Apesar de alguns autores desprestigiarem esse gênero 

como uma obra artístico-expressiva, ele é carregado de valores estéticos e representa, de 

forma particular, valiosos aspectos culturais midiáticos da contemporaneidade.  Ao contrário 

de Dubois (2004, p. 245) que chega a afirmar que o formato está a ―serviço de uma intriga 

vazia e mecânica‖, por exemplo, Goodwin, considera relevante a existência de uma variedade 

de obras videoclípticas que atendem aos cânones estéticos e narrativos do meio audiovisual 

(GOODWIN, 1993, p. 47). Com isso, Arlindo Machado chega a afirmar que o formato é um 

campo aberto de experimentação e de procedimentos inventivos e criativos. Segundo ele, 

inclusive, vários diretores estão menos interessados nos aspectos promocionais em torno da 

música e do artista que nas possibilidades poéticas e expressivas proporcionadas pelo formato. 

Rodrigo Barreto (2009), inclusive, defende a possibilidade de uma autoria no campo 

do videoclipe. Para ele, este formato, assim como o cinema e outros produtos audiovisuais, 

possui relevância artístico-expressiva que revela a sua importância estética. O videoclipe 

torna-se passível de ser estudado e analisado enquanto meio onde se pode localizar e discutir a 
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existência de determinados valores estéticos para além dos interesses comerciais, políticos, 

institucionais e econômicos das gravadoras, instâncias de mediação e patrocinadores. 

Contudo, assim como no cinema ou na publicidade, para além de uma obra de 

natureza expressiva, o clipe é um produto da indústria cultural
29

 e, como tal, atende a critérios 

de consumo que impõem estratégias, recursos e adequação a certas marcas de gênero 

peculiares a determinados formatos industriais, em suas articulações com as lógicas de 

produção, matrizes culturais e competências de recepção. Por isso, esse gênero da cultura 

midiática responde a certas lógicas das instâncias de institucionalidades que delimitam os 

horizontes de expectativas e as ritualidades de recepção (MARTÍN-BARBERO, 2009), a fim 

de atender às suas demandas de consumo e, consequentemente, ao lucro como fim.  

Desse modo, o videoclipe, no campo da indústria cultural, assume um caráter 

publicitário, cujo objetivo é ritualizar os gostos e o horizonte de expectativas das instâncias de 

recepção. Essas instâncias tentam prever aquilo que a recepção deseja apreciar. Com isso, os 

diretores, na tentativa de estabelecer as suas marcas estilísticas e expressivas, têm que lidar 

com dois desafios. Primeiro, superar as demandas e imposições mercadológicas, econômicas 

da indústria fonográfica e, depois, negociar formas que minimizem as ingerências 

publicitárias que enxergam no formato, apenas, mais um meio de promoção de seus produtos 

de consumo.  

O videoclipe, então, é percebido aqui como um formato industrial que articula 

interesses expressivos e artísticos reivindicados pelos diretores e músicos, por um lado, e os 

desejos de natureza econômicos ou mercadológicos das gravadoras e patrocinadores, por 

outro; um formato que exprime valores simbólicos que permeiam o imaginário coletivo e que, 

ao se relacionar com as competências de recepção dos espectadores, manifesta determinados 

rituais de consumo; uma ritualidade, portanto, que revela os padrões de recepção por meio dos 

quais os sujeitos irão estabelecer seus modos de leitura, visualização e interação com esse 

produto televisivo. 

Assim, através das análises dos videoclipes do Run DMC e dos filmes publicitários da 

Adidas com a presença dos rappers norte-americanos será possível observar claramente a 

manifestação do perigo alertado, anteriormente, pela professora e pesquisadora Sedeño 

Valdellós (2006, p. 8). Nos videoclipes do grupo, se manifestam explicitamente o endosso e a 

promoção de valores consumistas nas representações e construções de identidade e estilo de 

                                                
29

 ―Os produtos da indústria cultural não representam, portanto, uma forma ‗amesquinhada‘ de cultura, mas 

simplesmente não têm como cumprir a sua promessa: precisamente a de serem cultura. E isto não porque lhes 

falte ‗espírito‘ mas porque são produzidos e difundidos como se fossem mercadorias (vale dizer, comensuráveis 

entre si segundo geral de equivalência), ainda que com um rótulo muito especial‖ (CONH, 1998, p. 17). 
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vida de acordo com os padrões capitalistas. Mesmo com as contribuições de Canclini acerca 

da importância do consumo no resgate da cidadania, é importante refletir sobre os valores 

transmitidos por esses videoclipes e artistas que deixam de questionar esse modelo dominante 

e passam a conformar as suas realidades de acordo com interesses da indústria cultural. A 

publicidade, por outro lado, unifica esses sentidos e impõe certos valores e modelos culturais 

para criação de identidades através das representações do universo urbano, estilo e 

performances desempenhadas pelos rappers. 
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3. VIDEOCLIPES E FILMES PUBLICITÁRIOS: UMA ANÁLISE DAS 

PERFORMANCES E RITUALIDADES DO RUN DMC E DA ADIDAS 
 

A narrativa, nos videoclipes do Run DMC, é ritualizada e se constitui numa fonte de 

disseminação de códigos culturais formadores das identidades dos fãs e adeptos da cultura 

hip-hop. No momento em que o Run DMC expõe e ostenta a admiração pela Adidas em seus 

videoclipes, ele realiza uma transição entre sua realidade vivida (forma de vida) e a realidade 

da imagem (forma da imagem), e aquilo passa a fazer parte do imaginário coletivo de seus fãs 

(BRASIL, 2014). A performance do Run DMC é, assim, essa passagem entre o mundo 

ficcional e o mundo real. Por isso, quando os seus membros representam, estão, 

simultaneamente, performatizando e recriando as suas próprias realidades. André Brasil 

aprofunda essa relação performática defendendo que: 

 

Hoje, mais do que nunca, a imagem faz conviver com sua dimensão 

representacional, uma dimensão performativa: ali, se performam formas de vida. 

Seja na mídia, nas artes visuais ou no cinema, não são poucas as experiências em 

que as imagens parecem não apenas representar ou figurar – não apenas, 

ressaltemos logo – mas inventar, produzir formas de vida, estas que mantêm com a 

obra uma relação de continuidade (em certos aspectos) e descontinuidade (em 

outros). Isso nos permitiria afirmar que as performances que ali se produzem (dos 

autores e dos personagens) estão, simultaneamente, no mundo vivido e no mundo 

imaginado, elas são, a um só tempo, forma de vida e forma da imagem. (BRASIL, 

2014, p. 133, grifo do autor). 
 

Assim, não é inconveniente repetir que o uso do mapa metodológico de Martín-

Barbero exerce uma importância fundamental para o entendimento dos processos mediados 

pelas institucionalidades, tecnicidades, ritualidades e socialidade. Ademais, ele contribui para 

a percepção dos modos como tais mediações se expressam através das performances da 

Adidas, ao convocar não apenas os recursos técnicos e estéticos ― seja dos videoclipes ou do 

seu filme publicitário ― como, também, a própria presença dos rappers, para corporificar a 

marca. Por outro lado, as relações existentes entre as instâncias do mapa das mediações com 

aquelas de produção, regulação, consumo e, sobretudo, de identidade e representação 

presentes no circuito da cultura (DU GAY et al., 2003) ― apesar de não serem o foco dessa 

pesquisa ― ajudam a sustentar determinadas perspectivas nas interpretação das mediações 

performativas entre a Adidas e o Run DMC. A articulação entre os dois ângulos de análise 

permite demonstrar as formas engendradas pela marca para se constituir em um artefato 

cultural que serve de estrutura simbólica de representação e identidade do grupo perante a 

comunidade hip-hop. 
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3.1 WALK THIS WAY 

 

A regravação da música Walk this way, do Aerosmith, feita pelo Run DMC no seu 

álbum Raising hell, em 1986, marcou a carreira do diretor de seu videoclipe e teve uma 

grande repercussão no mundo do rap, do hip-hop e do rock. Com essa música e a importante 

contribuição do seu videoclipe, o Run DMC vendeu mais de 3 milhões de cópias de seu 

álbum e ajudou a restaurar a carreira do Aerosmith. Nesse vídeo, o diretor Jon Small foi bem 

sucedido ao tentar retratar de forma simbólica a barreira existente entre dois gêneros musicais, 

o Rap e o Rock, na política interna da MTV e principalmente, aquela que separava negros e 

brancos na programação da emissora. Se o diretor, por um lado, conseguiu estabelecer a sua 

própria concepção narrativa superando as possíveis ingerências das diferentes esferas de 

institucionalidades exercidas principalmente pela emissora, por outro, as ações performativas 

da Adidas são postas em evidência nesse clipe do grupo. Seja pelo apelo de suas tecnicidades 

ou através do uso dos corpos dos rappers, a marca tenta mediar formas de representação de 

sua identidade, ao passo que demonstra as performances e os modos como eles a ritualizam. 

Esta presença da marca do tênis esportivo alemão em um contexto narrativo um tanto quanto 

deslocado sugere a relação de interferência criativa imposta pelas estratégias publicitárias da 

companhia ou de sua agência de publicidade na criação de uma obra pretensamente autônoma 

(BARBOSA, 2015). 

É preciso, explicar, a princípio, que nesse videoclipe, o texto musical não possui uma 

correspondência direta com a sua narrativa. Enquanto as cenas de Walk this way apresentam a 

dualidade e aproximação entre os dois gêneros musicais, bem como as questões raciais 

relativas, incorporadas e disseminadas pelos media na distinção de ambos, a letra aborda as 

aventuras sexuais dos roqueiros com uma garota, conforme se pode ler no quadro 01, abaixo, 

com a sua respectiva tradução
30

. Outro aspecto a ser observado diz respeito à incoerência 

existente entre a intensa exibição da Adidas com relação ao conteúdo verbal da música e a 

narrativa do clipe, pois, apesar de a música não fazer nenhuma referência sobre as relações de 

consumo, mercado, moda ou ostentação e muito menos sobre a Adidas, a marca procura 

convocar a sua presença de diversos modos no videoclipe. Essa reiterabilidade de suas 

performances pode ser entendida por meio de uma das múltiplas ideias trazidas por Martín-

Barbero sobre o seu conceito de ritualização. Para ele: 

 

                                                
30

 Tradução livre do autor. 
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Outro traço fundamental do rito é a repetição: regulação do tempo e marca sobre a 

ação. A repetição tem sua força em arremeter por ambos os lados, em amarrar o 

passado e o futuro, em evocar ao mesmo tempo que antecipa, tudo, porém, a partir 

de uma inércia que carrega a ação, estereotipando-a. Os gestos rituais têm a ‗forma‘ 

da relação que os engendra: concretos, e ao mesmo tempo abstratos, gestos-modelos, 

gestos de modelo, ao mesmo tempo individuais e genéricos (MARTÍN-BARBERO, 

2004, p. 98, grifo do autor). 
 

Dessa forma, em sua performance, ora a Adidas se apresenta através dos corpos dos 

membros do Run DMC, ora os dispensa e se exibe sozinha, numa tentativa de impor sua 

própria identidade, individualidade e imponência  enquanto mantém sua ligação com os 

rappers, objetivando sua configuração como um artefato simbólico no interior da cultura hip-

hop. Suas estratégias, nesse e nos demais videoclipes do grupo, sugere o exercício de uma 

institucionalidade que tenta cultivar formas de ritualização pelo consumo e ostentação da 

marca como meio de representar e constituir a identidade cultural dos membros da 

comunidade hip-hop ou fãs do Run DMC. 

 

 Quadro 1 - Letra e tradução livre da música Walk this way 

 

Now there's a backseat lover 
That's always undercover 
And I talk til my daddy say 
Said you ain't seen, nothin  
Til you're down on the muffin 
And there's sure to be a change in ways 
Now there's a cheerleader  
That's a real big, pleaser  
As far as I can reminisce 
But the best thing about lovin 
Was her sister and her cousin 
And it started with a little kiss, like this 
 
She starts, swingin 
With the boys in, tune 
And her feet just fly up in the air 
Singin hey diddle diddle with a kitty in the middle 
And they swingin like it just don't care 
So I took a big chance 
At the high school dance 
With a lady who was ready to play 
It wasn't me she was foolin  
Cause she knew what was she was doin 
When she told me how to walk this way  
 
[Chorus] 
She told me to  
Walk this way!  
Talk this way! 
Walk this way! 
Talk this way! 
 

Agora existe uma amante no banco traseiro 
Isso é sempre sigiloso 
E eu falo até que meu pai diz 
Disse que você não viu nada 
Até que você esteja caída sobre o muffin 
E tenha certeza que haverá mudança no caminho 
Agora, existe uma líder de torcida 
Isso é uma grande verdade, por favor 
Tanto quanto eu posso recordar 
Mas, a melhor coisa sobre o amor 
Era a irmã e a prima dela 
E tudo começou com um beijo, assim 
 
Ela começa balançando 
Com os garotos em sintonia 
E os pés dela voam alto no ar 
Cantando hey! transar, transar com uma gatinha no 

meio 
E elas balançando simplesmente sem se importar 
Então, agarrei uma grande oportunidade 
No baile do colégio 
Com uma dama que estava pronta para jogar 
Não fui eu que a enganei 
Porque ela sabia o que estava fazendo 
Quando ela me contou como andar por aqui 
 
Ela me disse 
Mova-se por aqui! 
Fale assim! 
Mova-se por aqui! 
Fale assim! 
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She told me to 
Walk this way! 
Talk this way!  
Walk this way!  
Talk this way!  

Ela me disse 
Mova-se por aqui! 
Fale assim! 
Mova-se por aqui! 
Fale assim! 

 

Com uma duração total de 4m03s, o clipe se inicia em um ambiente dividido que 

sugere a existência de dois estúdios de ensaio, conforme se observa na figura 2. No primeiro, 

encontra-se o Aerosmith, no outro, o Run DMC. Os rappers e os roqueiros realizam certa 

disputa que denota simbolicamente as diferenças e barreiras existentes entre os dois gêneros 

na época. Enquanto o rap, ainda, estava se estabelecendo como gênero musical urbano entre a 

juventude negra dos guetos nova-iorquinos, o rock se encontrava em uma posição 

estruturalmente mais avançada. Sua recepção e aceitação entre os jovens brancos, bem como a 

sua consolidação ao longo do tempo, lhes rendiam contratos com gravadoras, shows 

internacionais e a prevalência na televisão, rádio, jornais, revistas especializadas e, é claro, na 

MTV. Assim, os músicos do Aerosmith aparecem com uma performance típica do gênero que 

representam: a primeira imagem é a do vocalista Steven Tyler, que surge durante um segundo 

puxando e empurrando o pedestal do microfone enquanto seu corpo move-se seguindo o ritmo 

do solo de guitarra e do restante da harmonia musical. A câmera realiza um movimento 

panorâmico que passa pelo guitarrista, Joe Perry, até atravessar uma parede que os separa do 

espaço onde se encontra o Run DMC. Do outro lado, como mostra a mesma figura 2, os 

rappers batem na parede, reclamam do barulho e gritam, pedindo para que os roqueiros 

abaixem a amplificação da música.  
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 Figura 2 - Disputa de valores Rock x Rap 

 

 

 

Em seguida, o Run DMC resolve tocar no mesmo volume como uma forma de 

desafiar os vizinhos. Os músicos do Aerosmith, então,  param por alguns segundos, ajustam e 

regulam os instrumentos e, após terem iniciado a contagem inicial da música, suas batidas já 

não são aquelas executadas pelo baterista, Joey Kramer, mas a eletrônica, tocada por Jam-

Master Jay, do Run DMC, com o andamento, ritmo e compasso típicos do gênero rap. A partir 

daí, os rappers passam a interferir na performance musical do Aerosmith de todas as formas. 

A música começa, de fato, com um scratch
31

 de Jan-Master Jay, e, no momento em que 

Steven Tyler se prepara para cantar, os rappers assumem o vocal, "irritando" os roqueiros: 

Steven Tyler passa a bater e jogar objetos na parede. Na figura 3, com o pedestal do 

microfone, ele consegue abrir um buraco e começa a cantar o refrão ―walk this way, talk this 

way‖ enquanto o Run DMC responde ―She told me to‖.  

 

 

 

 

                                                
31

 Técnica que produz sons semelhantes a ―arranhões‖ em discos de vinis, através de determinados movimentos 

rítmicos provocados pelo dee jay. 
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 Figura 3 - Resistência do Aerosmith 

 

 

 

Existe, notoriamente, uma tensão entre as duas bandas por conta do som que invade o 

estúdio do Run DMC. A solução encontrada pelos rappers, diante disso, foi responder, 

literalmente, à altura. Quando os rapazes do Queens começaram a tocar na mesma 

amplificação dos roqueiros e assumiram o controle dos vocais da música, provocaram a 

"revolta" de Steve Tyler, expressada na cena em que ele abre um buraco na parede do estúdio. 

De certo modo, essa rivalidade simboliza os conflitos históricos entre o rock e o rap, além de 

evidenciar a postura da MTV em relação aos dois gêneros, mas não apenas isso. Essa 

rivalidade, de alguma maneira, resgata a história da música negra e, em especial, a do rock, na 

qual seus precursores foram preteridos em relação aos artistas brancos que se apoderaram da 

identidade cultural do gênero. Desse modo, o Run DMC ao executar suas performances 

vocais e gestuais na música, reassume o controle da autoria do gênero enquanto uma 

expressão musical negra. O Aerosmith, por outro lado, realiza uma oposição e resistência a 

essa tomada de posição dos rappers quando invade o estúdio do Run DMC e assume o refrão 

da canção. No decorrer do clipe, entretanto, os dois restauram o equilíbrio e superam suas 

diferenças numa harmonia musical entre os gêneros que poderia ser interpretada como uma 

extensão para as relações sociais que separam os negros dos brancos.  
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Antes de continuar, é interessante observar a performance de todos os músicos em 

cena para demarcar outras diferenças entre os gêneros musicais e a presença da Adidas no 

videoclipe. Ainda antes de desempenhar sua performance vocal, Steven Tyler, como já 

mencionado, aparece girando e dançando como se o pedestal fosse a corporificação da 

personagem narrada pela canção. Nesse instante, a câmera realiza um movimento num ângulo 

plongée e mostra os tênis utilizados pelo vocalista da banda de rock por cerca de um segundo. 

Diferentemente dos rappers, os roqueiros não carregam nenhum artefato da Adidas consigo. 

Suas identidades são representadas pelo conjunto de suas performances e estilo de se vestir. O 

vocalista do Aerosmith usa jaqueta de couro sem camisa por baixo, calça jeans, colares 

hippies e predominância da cor preta. Seu visual se assemelha ao dos utilizados pelos 

membros de grupos de motoqueiros norte-americanos. O guitarrista, por sua vez, usa um 

blazer preto com camiseta branca e calça jeans. Por outro lado, o Run DMC, apesar do uso de 

cores pretas e jaquetas, tem um estilo bastante diferente do dos roqueiros. Suas roupas têm um 

visual mais discreto e, além disso, chamam atenção os seus chapéus Kangol e Fedora 

(WILSON, [201?]) e, principalmente, o tênis Adidas, como um acessório essencial na 

constituição de sua identidade. Essas demarcações de estilos existentes entre as performances 

e trajes, tanto dos roqueiros quanto dos rappers, produzem certos sentidos que se expressam, 

mais, uma vez, nas ritualidades manifestadas no clipe. A Adidas e o Run DMC parecem 

assinalar as distintas identidades entre os dois gêneros, pois as ritualidades presentes nos 

clipes e shows de rock através das performances, visual e figurinos, por exemplo, são 

diferentes daquelas encontradas no rap, no hip-hop e em seus espaços de celebração.  Martín-

Barbero esclarece que o simples uso de um acessório ou vestimenta não é em si um ritual. 

Entretanto, ao evocar determinados sentidos e significações, tais elementos passam, então, a 

expressar um valor ritualístico. E é exatamente isso que se observa nesse clipe. O figurino dos 

integrantes do Aerosmith, assim como o dos rappers, não exerce apenas a função de vestir. 

Ele funciona mediando as representações e identidades dos músicos e, dessa forma, 

expressam os seus modos de ritualização (DU GAY et al., 2003; CAZENEUVE, 1972, p. 18 

apud MARTÍN-BARBERO, 2004, p. 98). 

As figuras 4 e 5 demonstram melhor essas diferenças e caracterizações dos performers 

nesse videoclipe em relação às suas roupas. As figuras 6 e 7 evidenciam os calçados dos 

músicos dos dois grupos e tornam possível observar as três listras idiossincráticas do símbolo 

da Adidas nos pés de Joseph Simmons, o DJ Run. Assim, conforme argumenta Paul du Gay 
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em relação aos seus estudos sobre o Walkman
32

 como modelo metodológico para a 

compreensão da cultura contemporânea, podemos considerar que tais modos de ritualização 

operacionalizados pela marca lhe concedem a posição de um artefato cultural. Isso porque 

evoca a sua inserção em determinadas práticas sociais partilhadas entre os artistas. Ademais, 

os seus produtos passam a servir como objeto de representação de uma comunidade específica 

que é o hip-hop. 

 

 Figuras 4, 5, 6 e 7 (da esquerda para a direita) - Aerosmith x Run DMC 

 

 

 

Após as cenas até aqui descritas, o clipe passa a demarcar um pouco mais as 

ritualidades e performances presentes nos horizontes de expectativas do gênero. O seu 

ambiente muda do estúdio para um palco onde acontece o show do Aerosmith. Enquanto a 

roupa de Joe Perry permanece a mesma, Steve Tyler, agora, usa um colorido sobretudo 

hippie. O vocalista realiza movimentos corporais rítmicos com um écharpe de um lado para o 

outro juntamente com o pedestal de seu microfone durante um solo de guitarra de Joe Perry, 

                                                
32

 Para os autores: ―Estudar o Walkman Sony ‗culturalmente‘ é, em parte, usá-lo como um guia para estudar a 

cultura moderna em geral. O Walkman nos fornece reflexões sobre os significados partilhados e práticas sociais - 

os modos distintivos de fazer sentidos e fazer coisas - que são a base de nossa cultura. [...] para estabelecer uma 

abordagem sobre o estudos da ‗cultura‘, usamos o Walkman como um estudo de caso. Posteriormente, a 

abordagem analítica delineada neste estudo de caso sobre Walkman poderá ser  teoricamente refinada, expandida 

e aplicada para novos objetos de estudo cultural.‖ (DU GAY et al., 2003, p. 11, tradução nossa).  
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que também se movimenta ao lado de Tyler. A guitarra de Perry está inclinada em suas mãos 

enquanto ele a puxa para frente e para trás conforme o compasso da música e realiza 

expressões faciais de raiva e vitalidade numa representação de atitude marrenta típica não 

apenas de um roqueiro, mas de um pop star, conforme se observa na figura 8. 

 

 Figura 8 - Performances de Steve Tyler e Joe Perry. 

 

 

 

Na sequência, é mostrada a imagem do público ritualizando a música e manifestando 

suas performances através de movimentos com as cabeças, acenos e palmas que marcam o 

tempo da canção. Os músicos se viram para observar a silhueta dos dois vocalistas do Run 

DMC atrás de uma parede de papel. Run e DMC, então, atravessam a parede e assumem o 

vocal da música enquanto Tyler e Perry assistem sem que o último pare de tocar. Os rappers 

aparecem localizados nos degraus superiores do palco e os roqueiros permanecem embaixo, 

contemplando uma espécie de demonstração de ascensão e superioridade do Run DMC, ou do 

rap, em relação ao Aerosmith, ou ao próprio rock, conforme se verifica nas figuras 9 e 10. 
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 Figuras 9 e 10 - A ascensão do Rap e do Run DMC 

 

 

 

Finalmente, a Adidas aparece se destacando nitidamente pelo enquadramento que lhe é 

dado pelo diretor. Na figura 11, a marca parece ter a intenção de corporificar a presença de 

Run e DMC enquanto os artistas estão parados, contando o compasso da música até o 

momento de descer os degraus. Quando descem, o que é visto, em destaque, novamente, 

através de plano detalhe, são os movimentos dos tênis Adidas em seus pés. Depois, os dois 

rappers aparecem dançando ao lado de Steven Tyler, em um plano sequência com 

enquadramento em plano americano e meio primeiro plano, até que, como mostra a figura 12, 

a câmera enquadra novamente os tênis dos músicos do Run DMC. Entre essas cenas, é vista a 

performance dos roqueiros em contraste com a dos rappers. Na figura 13, Tyler realiza seus 

movimentos expressivos e gestualidades bastante excessivas, enquanto Run observa e DMC 

acena. Em seguida, na figura 14, DMC realiza o seu reiterado gesto de cruzar os braços em 

demonstração de atitude no momento em que observa a performance do vocalista do 

Aerosmith. Tais imagens representam o potencial existente nos gestos performativos, roupas e 

acessórios de estabelecer vínculos associativos com conceitos e ideias abstratas ou simbólicas. 

Desse modo, Martín-Barbero diz que as ―imagens funcionam obedecendo a leis como a de 

contigüidade [sic] ou de contágio, segundo o qual uma parte vale pelo todo [...]‖. Por isso, o 

autor conclui: 

[...] tudo o que está em contato imediato com a pessoa, como os vestidos, a marca do 

seu corpo, os objetos de que faz uso, ficam assimilados a partes do corpo e 

transmitem sua força. Paralelamente há outra lei, a de similitude, segundo a qual o 

semelhante evoca e atua sobre o semelhante. A relação abstrata se faz concreta em 

sua função, fazendo que com freqüência [sic] a imagem se transforme em símbolo e 

atue por si própria não só sobre o ver mas inclusive sobre o pensar (MARTÍN-

BARBERO, 2004, p. 97-98). 
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Como diria André Brasil (2014, p. 134), essas formas da imagem representam as 

relações performáticas que se expressam em uma ritualidade de uso e consumo da Adidas. De 

algum modo, as lógicas produtivas que guiaram a produção desse clipe evocam estratégias 

que façam crer em uma determinada forma de vida: uma identidade mediatizada não apenas 

pelas imagens, mas pelo consumo que se insere no ritual e nas práticas culturais do cotidiano 

dos rappers em contrates com as dos roqueiros. 

 

 Figuras 11, 12, 13 e 14 - Performances da marca e dos músicos 

 

 

 

A última cena, do videoclipe, mostra todos os músicos abraçados e dançando juntos 

sugerindo a integração e a superação das diferenças entre eles. Talvez pelo uso constante da 

Adidas ou simplesmente pela atitude e ousadia dos rappers, o Run DMC evidencia sua 

presença e valor na expressão de sua identidade para romper com as barreiras de gênero e raça 

diante da negligência da MTV frente aos videoclipes de outros rappers e artistas negros. Com 

isso, a partir da fala proferida pelo historiador Marcos Napolitano em uma palestra realizada 

em 2010, em São Paulo, é possível afirmar que ―todo filme é o resultado de escolhas estéticas, 

comerciais e ideológicas.‖ (NAPOLITANO, 2010). Desse modo, as escolhas realizadas pelo 

diretor Jon Small em Walk this way, ao enquadrar de forma mais ou menos frequente os tênis 

Adidas utilizados pelos membros do Run DMC, demonstram as performances da marca para 
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incorporar os aspectos de ousadia e autoafirmação dos rappers ao ―desafiar‖ os roqueiros no 

videoclipe. Por outro lado, ao destacar os diferentes tênis utilizados pelos roqueiros, o próprio 

Run DMC é quem evidencia a sua intenção de afirmar a sua identidade. Uma identidade 

forjada nas ritualidades expressas no uso e ostentação de uma marca bastante valiosa no 

mercado norte-americano da época.   

 

3.2 MY ADIDAS. O VIDEOCLIPE 

 

O videoclipe My Adidas gravado em 1986 pelo Run DMC, através da Arista Records, 

traz uma sequência de cenas que configura uma clara execução da performance da marca. A 

Adidas, de maneira explícita e bastante expressiva, se vincula à narrativa da obra para se 

constituir como um elemento simbólico genuíno da cultura hip-hop por meio da associação 

direta com um dos grupos de rap mais influentes de sua época. É possível observar, nas 

diversas cenas desse clipe, através dos frequentes enquadramentos em primeiro plano e 

detalhe do tênis Adidas, uma tentativa de representar a imponência e importância da marca na 

performance do grupo como forma de mediar a sua identidade. 

Segundo Arlindo Machado (2000, p. 180), através de sua intensa exploração de efeitos 

videográficos que compõe uma linguagem marcada e caracterizada pela experimentação, 

planos curtos, descontinuidade, recortes, fragmentação e dispersão ― ou seja, por meio 

daquilo que Martín-Barbero (2009) chama de tecnicidades ―, o videoclipe estabelece a 

manutenção ―(da reconhecibilidade) de, pelo menos, uma imagem, aquela do cantor ou da 

banda‖ por uma intenção comercial para a promoção dos discos e dos artistas, assim como a 

de ―expandir seus meios de expressão‖ (BARRETO, 2005, p. 18). Com isso, essa 

―reconhecibilidade‖, apresentada por Machado em My Adidas, não é apenas a do grupo, mas 

principalmente, a da marca. 

Assim, é que a marca de tênis e o grupo estabeleceram uma relação de trocas 

simbólicas muito peculiares. Se por um lado a marca se vinculou ao universo simbólico da 

cultura hip-hop, por outro, o Run DMC adquiriu um símbolo expressivo de sua própria 

identidade. As análises das cenas em comparação com o texto verbal da música demonstram a 

intensidade dessa relação em uma dimensão ainda mais significativa do que em Walk this 

way.  
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 Quadro 2 - Letra e tradução livre da música My Adidas 

 

My Adidas 

Walk through concert doors 

And roam all over coliseum floors 

I stepped on stage, at Live Aid 

All the people gave and the poor got paid 

And out of speakers I did speak 

I wore my sneakers but I'm not a sneak 

My Adidas cuts the sand of a foreign land 

With mic in hand I cold took command 

my Adidas and me, close as can be 

We make a good team my Adidas and me 

We get around together, rhyme forever 

And we won't be mad when worn in bad weather 

 

My Adidas 

My Adidas 

My Adidas 

 

Standin on 2 Fifth Street 

Funky fresh and yes cold on my feet 

With no shoe string in em, I did not win em 

I bought em off the Ave with the tags still in em 

I like to sport em that's why I bought em 

A sucker tried to steal em so I caught em and I thwart em 

And I walk down the street and I bop to the beat 

With Lee on my legs and Adidas on my feet 

And now I just standin' here shooting the gif 

Me and D and my Adidas standing on 2 Fifth 

 

My Adidas 

My Adidas 

 

Now me and my Adidas do the illest things 

We like to stomp out pimps with diamond rings 

We slay all suckers who perpetrate 

And lay down law from state to state 

We travel on gravel, dirt  road or street 

I wear my Adidas when I rock the beat 

On stage front page every show I go 

It's Adidas on my feet high top or low 

 

My Adidas 

My Adidas 

 

Now the Adidas I possess for one man is rare 

Myself homeboy got fifty pair 

Got blue and black cause I like to chill 

And yellow and green when it's time to get ill 

Got a pair that I wear when I'm playin' ball 

With the heal inside make me ten feet tall 

My Adidas only bring good news 

And they are not used as selling shoes 

They're black and white, white with black stripe 

The ones I like to wear when I rock the mic 

On the strength of our famous university 

We took the beat from the street and put it on TV 

My Adidas are seen on the movie screen 

Meus Adidas 

Caminha pelas portas do espetáculo 

E passeia por todo piso do coliseu 

Eu pisei no palco, no Live Aid 

Todas as pessoas deram e os pobres pagaram 

E fora dos (alto) falantes eu disse 

Eu uso meu tênis, mas não sou um ladrão 

Meus Adidas corta as areias de uma terra estrangeira 

Com o microfone nas mãos, friamente assumo o comando 

Meus Adidas e eu, o mais próximos que puder 

Formamos um bom time, meus Adidas e eu 

Caminhamos juntos, sempre rimando 

E não enlouquecemos  quando usamos em tempo ruim  

 

Meus Adidas 

Meus Adidas 

Meus Adidas 

 

Estando  na rua 2 Fifth  

Original, robusto e, sim, frio em meus pés 

Sem cadarço neles, eu não ganhei 

Eu fiz um rolo na “Ave” ainda com as etiquetas 

Eu gosto de esporte e é por isso que eu comprei 

Um otário tentou roubá-lo e então eu peguei ele e impedi 

E eu ando na rua e bato no ritmo   

Com uma Lee nas minhas pernas e  Adidas nos meus pés 

E agora eu simplesmente venho aqui e dou um tiro 

Eu e D e meus Adidas  na rua 2 Fifth 

 

Meus Adidas 

Meus Adidas 

 

Agora eu e meus Adidas fazendo coisas mais interessantes 

Nós gostamos de pisar cafetões com anéis de diamantes 

Nós matamos todos os otários que faziam merda 

E ditava a lei de estado em estado 

Nós viajamos em ruas, estradas ou cascalhos 

Eu calço meus Adidas quando eu arrebento na batida 

Eu vou na frente do palco em todo show 

É  Adidas nos meus pés no topo ou embaixo 

 

Meus Adidas 

Meus Adidas 

 

Agora os Adidas que possuo é raro para um homem 

Eu mesmo, parceiro, tenho 50 pares 

Seja azul ou preto porque eu gosto de me descontrair 

E amarelo e verde quando estou doente 

Tenho um par que eu calço quando jogo basquete 

Recuperado por dentro “me sinto” com 10 pés de altura 

Meus Adidas só me traz boas notícias 

E eles não são usados como sapatos de venda 

Eles eram branco e preto, branco com listras pretas 

Os únicos que gosto de calçar ao arrebentar no microfone 

Com base nas nossas famosas universidades 

Nós pegamos a batida das ruas e colocamos na TV 

Meus Adidas são vistos nas telas de cinema 
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Hollywood knows we're good if you know what I mean 

We started in the alley, now we chill in Cali 

And I won't trade my Adidas for a ?? 

 

My Adidas  

Hollywood sabe que somos bons se você me entende 

Começamos no beco, agora relaxamos em Cali 

E nâo vou trocar meus Adidas por um?? 

 

Meus Adidas 

 

 

 Figura 15 - Cena do videoclipe My Adidas 
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 Figura 16 - Cena do videoclipe My Adidas 
 

 
 

 

É interessante considerar que, apesar das sequências de imagens que destacam partes 

da letra da música, a narrativa do videoclipe não apresenta uma correspondência direta com o 

conteúdo do texto verbal e musical. Através de cortes rápidos, grafismos, fragmentação e 

descontinuidade, bem como pelo uso exacerbado de imagens dos produtos da Adidas, jornais, 

revistas e fotos de shows, o vídeo evoca características estéticas e narrativas de acordo com as 

configurações de gêneros típicas desse formato industrial (MACHADO, 2000, p. 180) . No 

entanto, a depender do contexto de fruição da obra e do grau de conhecimento de um 

determinado espectador, desinformado de que se trata de um videoclipe, ele pode facilmente 

ser percebido enquanto um filme publicitário da marca. O videoclipe My Adidas, com isso, 

torna-se também uma forma cultural interessante para a discussão das noções de gêneros que 

evocam e delimitam os horizontes de expectativas e as ritualidades de recepção, ao tencionar 

as tecnicidades impostas pelas lógicas produtivas da indústria fonográfica. 

As primeiras cenas do videoclipe, figuras 15 e 16, chamam atenção pela prioridade 

que a marca dos tênis adquire, em detrimento, mesmo, da presença dos corpos dos artistas. O 

clipe é iniciado por uma animação tipográfica que forma o seu próprio título com um tênis da 

Adidas sobre ele. Em seguida, o calçado ganha certa projeção e ocupa cerca de 80% da tela. 
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Só a partir desse momento é que surge Darryl ―DMC‖ McDaniels com jaqueta, calça e tênis 

da marca. Os dois outros integrantes do grupo aparecem em seguida, conforme a figura 17. 

Esta sequência de imagens, denota como a performance da marca parece convocar a presença 

dos corpos dos integrantes do Run DMC para mediar os processos de representação e 

significação diante das ritualidade de consumo. Conforme Paul du Gay (2003, p. 13) afirma, 

as práticas sociais são reguladas pelos significados e, por isso, existe uma fundamental 

importância da esfera simbólica na vida social. Esses mecanismos de representação da 

identidade dos rappers pela ritualização e consumo da marca expressam a sua atuação na 

criação de sentidos e significados a serem partilhados no interior da cultura hip-hop. 

 

 Figura 17 – Performance do Run DMC 

 

 

 Darryl ―DMC‖ McDaniels, no centro, Jason "Jam-Master Jay" Mizell, do seu lado direito e Joseph 

 "DJ Run" Simmons, do lado esquerdo 

 

Na figura 18, uma ilustração de um braço vestindo uma jaqueta da marca e 

empunhando um microfone, é exibida. Nesse momento, a voz de um dos membros do grupo 

enuncia um verso que afirma seu comando, talvez, sobre a plateia ou sobre sua vida. 

Representada pela figura 19, a voz afirma que o rapper do Queens e a Adidas formam um 

bom time e que os dois caminham e rimam sempre juntos. Essas imagens e enunciados 

demonstram a competência requerida pela performance do ―saber-fazer‖ e do ―saber-dizer‖, 
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na medida em que, mais que simplesmente usar a Adidas, há uma espécie de articulação entre 

o tênis e o músico e vice-versa. Tal articulação serve como um artefato, uma forma cultural de 

mediar algo de sua identidade.  

Além disso, essas ações evocam a realização performática do ―mostrar fazendo‖ e do 

―explicar mostrar fazendo‖ na perspectiva de Schechner (2006). Para esse autor, o "mostrar 

fazendo" significa o ―desempenhar: apontar, sobrelinhar, e exibir fazendo [...]‖. Por essa 

conceituação, o Run DMC exibe o seu fazer e a sua competência de saber-fazer, tanto o ato de 

cantar quanto o de sobreviver nas ruas, usando a marca como um artefato sagrado, que 

protege e inspira suas performances. A performance da Adidas, ao convocar o corpo e a voz 

dos integrantes do Run DMC, tenta incorporar determinadas sensibilidades e sentidos que a 

transformem numa espécie de musa inspiradora e, como tal, lhe atribua a sua própria razão de 

existir. Essas cenas, em conjunto com os enunciados evocados na música, expressam a 

―necessidade de representação que faz parte da própria substância do social‖ de acordo com 

Martín-Barbero (2004, p. 99). A representação, é preciso observar, é a essência da publicidade 

que se vale de sistemas simbólicos para se converter em um espetáculo, ou seja, uma forma de 

ser vista e contemplada através do simulacro das ações da vida e do cotidiano. Essas 

representações, por outro lado, se convertem em ―práticas de construção de sentidos através 

dos signos e da linguagem‖ (DU GAY et al., 2003, p. 24, tradução nossa). A publicidade, 

ainda segundo os autores de Doing Cultural Studies, dá voz aos produtos, e é exatamente isso 

que se verifica nas cenas descritas. 
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 Figura 18 - Cena do videoclipe My Adidas 

 

 

 

 

 Figura 19 - Performance da Adidas nas posturas do Run DMC 
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As figuras 20 e 21 demonstram, além de tudo, uma valorização dos tênis e dos trajes 

em detrimento do rosto e do restante dos corpos dos rappers. Enquanto na primeira figura, o 

enquadramento é dado apenas para os trajes, na segunda, ela é vista em primeiro plano 

aceitando a personificação daqueles que a utilizam e dividindo a sua atenção com seus rostos. 

A forma com que o videoclipe invoca a presença dos membros do Run DMC sugere a sua 

utilização como um mero estandarte para a exposição da marca. Se, em determinados 

momentos, a Adidas evidencia a sua intenção de compor a identidade do grupo, em outros, ela 

apenas quer firmar a sua própria importância e individualidade. Para a marca, o prestígio e 

reputação do Run DMC dentro, e para além, da cultura hip-hop são bastante relevantes na 

representação de sua institucionalidade e na transferência dos capitais simbólicos do grupo 

para ela. Contudo, os constantes enquadramentos dos trajes e calçados, bem como de certas 

performances dos rappers ao utilizá-la, manifesta o interesse de ambos para que o Run DMC 

também adquira parte dos capitais simbólicos da Adidas. A figura 23 contribui para essa 

afirmação, ao mostrar Jam-Master Jay segurando um tênis gigante da Adidas como um troféu, 

enquanto os demais membros direcionam os seus olhares para o espectador tentando 

estimular, talvez,  orgulho, satisfação e triunfo de ter conquistado a parceria da marca. 

 

 Figura 20 - Performance da Adidas nas posturas do Run DMC 
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 Figura 21 - Performance do Run DMC ao lado da Adidas 

 

 

 Figura 22 - O triunfo do Run DMC 
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Nas figuras 23 e 24, o clipe ganha uma semelhança ainda maior com um filme 

publicitário quando divulga o lançamento de uma coleção de roupas e calçados feitos pela 

Adidas com a assinatura do Run DMC. Na figura 25, o videoclipe exibe um catálogo de tênis 

da marca, enquanto a figura 26 demonstra Darryl DMC com os característicos artefatos que 

simbolizam seus parceiros. Com o seu casaco da Adidas, chapéu, medalhão de ouro e seu 

gesto, o rapper expressa a ostentação que significa representar a marca. 

 

 Figura 23 - Tensionamento do gênero entre o videoclipe e o filme publicitário 
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 Figura 24 - Tensionamento do gênero entre o videoclipe e o filme publicitário 

 

 

 

 Figura 25 - Tensionamento do gênero entre o videoclipe e o filme publicitário. 
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 Figura 26 - Representação da Adidas pela performance de Darryl DMC 

 

 

Desse modo, as gestualidades expressas pelo Run DMC através da sua própria 

performance configuram a materialização de uma conduta e, ainda mais interessantemente, 

contribui de forma significativa para as performances desenvolvidas pela marca Adidas na sua 

relação com o gênero musical Rap. Os gestos, entonação de voz e a postura evocam uma 

determinada forma de ritualização entre os fãs e os seus ídolos. Eles indicam o caminho a ser 

percorrido para aproximar um do outro e fazer de ambos membros de uma mesma 

comunidade de sentidos e valores. Assim, Jean Galard ajuda a entender de que modo a 

performance convoca valores de gostos e sentidos cultivados pela gestualidade: 

 

Se é verdade que toda reação é socialmente modelada, que nossos gestos, inclusive 

os mais elementares, são educados, a arte que se dedicasse a eles não contradiria o 

‗natural‘, substituiria uma arte anterior, uma estética implícita, pouco consciente, 

que regula o porte e a atitude, a continência e as conveniências, que subtende a 

exigência da contenção, quando não do comedimento (GALARD, 2008, p. 21). 
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 Figura 27 - A ritualidade dos fãs 

 

 

 

 Figura 28 - Performance da marca e a ritualidade dos fãs 
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As figuras 27 e 28 evidenciam bem o poder dos gestos performatizados pelo Run 

DMC em relação aos seus fãs. Nelas, a plateia desempenha uma ação vibrante que denota a 

paixão que possui pela marca e os valores que ela evoca quando convocada pelos rappers a 

exibirem os seus tênis.  

Já as figuras 29 e 30 sugerem a configuração de um cenário urbano enquanto espaço 

social a ser performatizado o uso da Adidas, por meio de uma ação naturalizada e cotidiana 

que suscita no espectador a identificação não somente com o ambiente social ao qual está 

inserido, mas também com a sua própria relação de performatizar aquele papel social que se 

estabelece como horizonte de expectativa a ser seguido pelo sujeito através do consumo da 

marca.  

 

 Figura 29 - Formas de vida 
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 Figura 30 - Formas de vida 

 

 

Assim, ao analisar algumas das cenas do videoclipe My Adidas é possível perceber que 

um forte processo de identificação como grupo é forjado pelo consumo, e, com ele, a marca 

vincula-se de maneira expressiva às práticas sociais performatizadas pelos jovens adeptos da 

cultura hip-hop que o Run DMC representa. A performance restaurada dos seus integrantes, 

ao usarem e ostentarem a marca, estabelece uma possibilidade de ritualização de sentidos e de 

partilha de gostos que são intensificados e potencializados pela narrativa do videoclipe. A 

marca, assim, busca garantir a sua popularização incorporando-se aos códigos simbólicos que 

identificam e diferenciam os fãs e membros dos grupos de referência da cultura hip-hop. As 

figuras 31 e 32, mais que demonstrar o sucesso da linha de tênis assinada pelo Run DMC, 

expressam a capacidade de mediação cultural exercida pela Adidas ao performatizar uma 

estética urbana que se manifesta na representação dos corpos e das vozes dos rappers. 
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 Figura 31 - O sucesso da Adidas 

 

 

 

 Figura 32 - Linha de tênis Adidas Run DMC 
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Com tudo isso, a análise demonstra os modos em que as estratégias comunicativas da 

Adidas foram elaboradas, ao convocar a presença do Run DMC ostentando o consumo da 

marca. Ratificando o argumento inicial desse capítulo, o uso do Mapa das Mediações, 

contribuiu para a compreensão das relações impostas entre as lógicas produtivas, as 

tecnicidades e as ritualidades e como estas são manifestadas pela performance da marca em 

sua interação com o grupo e os seus fãs. 

A narrativa construída por este clipe funciona, ao menos, de dois modos. O primeiro é 

aquele em que as ações em curso representadas pelos embaixadores do Queens apontam para 

os gestos, comportamentos e até mesmo as condutas que os ouvintes de rap, os fãs do Run 

DMC e adeptos da cultura hip-hop desenvolvem em seus cotidianos ou, ao menos, quando 

ritualiza os seus shows. Nesse sentido, o vídeo funciona como uma performance do gosto, 

como uma espécie de exercício dos padrões de consumo de uma comunidade de sentidos, que 

partilha formas de interpretação e condutas. 

O primeiro modo, portanto, está mais próximo das chamadas formas de vida enquanto 

o segundo, do modo de funcionamento das formas da imagem (BRASIL, 2014). No primeiro, 

são os gestos de vida que se incorporam na performance dos artistas, incutindo ali as 

expressões físicas e aquelas encenadas através das reiterabilidades de comportamentos de um 

cotidiano. No segundo, são os mecanismos de sedução das imagens que instruem os gestos e 

as expressões, estetizando o cotidiano daquele grupo.  

Assim, o segundo modo, é aquele pelo qual a própria Adidas apresenta uma relação 

com o gênero musical e, sobretudo, com o Run DMC, de forma a construir uma trajetória para 

a própria marca. Portanto, o modo como ela se insere (ora reafirmando, ora tencionando) no 

diálogo com o rap demonstra uma performance da marca, que permite discutir as maneiras 

como esses agentes do campo da comunicação e da cultura reconstroem constantemente suas 

lógicas de produção, conforme poderá se observar na análise do filme publicitário veiculado 

no mesmo ano de lançamento do videoclipe. 
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3.3 MY ADIDAS. O FILME PUBLICITÁRIO 

 

Com aproximadamente 30 segundos de duração
33

, o filme publicitário My Adidas foi 

criado pela agência de propaganda britânica de atuação global Saatchi & Saatchi, em 1986, 

após o sucesso da música homônima do Run DMC em homenagem à sua história de consumo 

da marca. Considerada como a melhor campanha publicitária com música de todos os tempos 

pela plataforma Synkio
34

 e classificado em primeiro lugar na lista das 50 melhores 

propagandas com rap pela revista norte-americana de moda e cultura pop Complex
35

, o filme 

publicitário My Adidas torna sua análise bastante interessante por dois motivos fundamentais. 

Primeiramente porque ele tenciona os padrões de gênero ao ser comparado com o videoclipe 

da música do grupo de rap nova-iorquino: segundo, devido a sua relevância para a 

comunidade de fãs e adeptos da cultura hip-hop e a sua contribuição para a cultura pop, bem 

como pela consolidação da Adidas na moda urbana nos Estados Unidos.  

É importante retomar que a parceria firmada entre o Run DMC e a Adidas foi inédita 

na história da música e, principalmente, no gênero rap. Antes dessa relação, até então 

inusitada, a Adidas, bem como outras marcas de tênis e produtos esportivos, buscava a 

construção de vínculos afetivos, emocionais e até tangíveis através do apoio e patrocínio de 

atletas. Em uma entrevista feita com Darryl Matthews McDaniels, o DMC do nome do grupo, 

para o blog da Adidas, o rapper confirma e se orgulha de ter sido um dos pioneiros nesse tipo 

de relação entre música e marcas comerciais. Mais tarde, isso inspirou outras empresas do 

ramo a utilizarem artistas e celebridades não vinculadas ao esporte como estratégia de 

marketing para suas marcas. Dentro do rap, por exemplo, conforme matéria publicada no site 

da revista Complex, os membros do Beastie Boys e Ice T, dentre outros, também passaram a 

endossar a Adidas, ainda, no final da década de 1980. A estratégia da marca parece tão eficaz 

que, mesmo nos dias atuais, ela busca a presença do Run DMC em algumas de suas 

campanhas, embora a carreira do mesmo tenha sido encerrada após a morte de Jan-Master 

Jay, em 2002. 

                                                
33

 Por imposições dos veículos de comunicação, os filmes publicitários convencionaram uma duração de 

múltiplos de 15 segundos. É mais, comum, no entanto, eles terem uma duração de 30 segundos, podendo chegar 

a 45s, 60s ou mais (RIBEIRO, 2008, p. 37; VANOYE; GOLIOT-LÉTÉ, 2002, p. 108). Neste filme, não foi 

possível identificar a razão de sua duração de 26 segundos. 

 
34

 Empresa online especializada no assessoramento de seleção e licenciamento de músicas para publicidade, 

cinema, TV, aplicativos, vídeos e games. 

 
35

 A Complex Mídia é na verdade um conjunto de mídias que envolvem a revista impressa, website e emissora 

de televisão online. 
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Com isso, para os propósitos deste estudo, não apenas os videoclipes do Run DMC são 

importantes para a verificação das estratégias de institucionalidade convocadas pela Adidas. 

A fim de promover certas formas de representação do consumo de sua marca na construção de 

uma identidade cultural a ser representada pelo grupo, as propagandas e, em especial os 

filmes publicitários da empresa, insinuam uma ritualização por parte dos fãs do Run DMC e 

adeptos da cultura hip-hop. Desse modo, assim como no videoclipe, o filme publicitário da 

Adidas operacionaliza a presença da marca por meio das performances dos rappers. Se no 

videoclipe, o Run DMC deveria representar a Adidas, no filme publicitário é a marca que 

representaria o grupo. Entretanto, como veremos abaixo, através das imagens e do texto, 

ocorre certa inversão nas lógicas produtivas que guiaram, ou deveriam orientar, a produção 

dos dois formatos industriais. Enquanto no videoclipe My Adidas, o Run DMC convoca a 

todo o momento a marca, no filme publicitário da mesma quem mais aparece são os rappers, 

ritualizando, é claro, a sua contemplação pelo trevo das três listras. Em Walk This Way, 

contudo, existe uma aproximação maior entre o filme publicitário e este videoclipe quando 

centra sua mise-en-scène nas performances ao vivo dos músicos em um show.  

A primeira cena do filme (figura 33) é a de um tênis da Adidas visto num ângulo 

plongée em detalhe. Nela, um dos rappers pisa a barra de apoio do helicóptero que será 

mostrado logo em seguida. No plano de fundo, é exibido o logotipo do grupo numa tentativa 

de demonstrar a vinculação entre o mesmo e a marca. Aqui, a Adidas usa o pé de um dos 

rappers para demonstrar o nível de representação que ela pode desempenhar na construção da 

identidade do grupo. Logo depois que ocorre a transição da imagem do tênis para a cidade de 

Nova York, o plano sequência exibe o helicóptero mencionado sobrevoando a metrópole até 

parar em um letreiro de uma casa de show com o nome do grupo escrito. Depois disso, a 

figura 34 mostra os rappers descendo do helicóptero que tem, em sua lateral, o logotipo do 

Run DMC assinado em conjunto com o da Adidas. O primeiro a descer é Jam-Master Jay com 

seu tradicional chapéu preto, medalhão de ouro e um casaco com o logotipo da Adidas 

estampado no peito e escrito na manga, conforme é mostrado na figura 35.  
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 Figura 33 - A representação do Run DMC pelo tênis 

 

 

 

 Figuras 34 e 35 - Run DMC e seus artefatos de representação 
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Na figura 36, a câmera, em ângulo contra-plongée, mostra Darryl DMC caminhando 

com o tênis. O destaque dessa cena é o solado do calçado, em primeiríssimo plano, com o 

logotipo da Adidas. Nesta cena, a marca procura não deixar dúvidas sobre o quê os rappers 

calçam. Mais que isso: ela tenta criar uma identificação tão significativa que estimule a 

recepção a acreditar que ambos são uma coisa só. A Adidas como extensão do corpo dos 

integrantes do Run DMC faz com que a sua performance seja a performance dos rappers e a 

marca, um membro do grupo. 

 

 Figura 36 - A presença da Adidas nas formas de vida do Run DMC 

 

 

Após essas cenas, DMC, Run e Jan-Master Jay descem uma escada em direção à 

entrada para o palco. Todos eles estão com casacos e tênis Adidas. Na figura 37, é possível 

perceber todo o conjunto de indumentárias que representam os rappers e que foram 

transformados em artefatos culturais de consumo entre a comunidade de fãs, adeptos e outros 

artistas da cultura hip-hop. Chapéus do estilo Fedora, medalhões de ouro, casacos e tênis que 

evidenciam a marca das três listras. Quando o Run DMC segue para entrar no palco, expressa 
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sua performance na forma de andar, de olhar e de gesticular. Os rappers performam suas 

atitudes através de pequenos gestos que representam o estilo marrento e durão das ruas. Nesse 

momento, ao lado deles, a Adidas se coloca como se ela própria fosse a fonte e a atração do 

espetáculo. Ela tenta materializar ―um determinado modo de intercâmbio, ou melhor, de um 

determinado modo de produzir o intercâmbio e a sociabilidade, aquele no qual a economia 

separada se converte na fonte da forma e de valor‖ (MARTÍN-BARBERO, 2004, p. 100). 

Pelo uso dos corpos dos artistas, a marca representa todo o conjunto identitário dos rappers e 

com eles, ela se materializa e performatiza a sua própria relação com aquelas instâncias que 

deverão ritualizá-las através do consumo do filme e, talvez, também da marca. 

 

 Figura 37 - Medalhão de ouro, casaco e tênis Adidas 

 

 

Em seguida (figura 38), para corroborar com as interpretações representadas, o filme 

mostra, em primeiríssimo plano, os tênis descendo os últimos degraus para seguir em direção 

à porta de entrada do palco. Como já falamos, segundo Martín-Barbero (2004, p. 97), um 

acessório ou objeto em contato direto com um sujeito assume a sua essência e passa a 
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representá-lo. A Adidas, desse modo, exerce uma função metonímica em relação ao Run 

DMC. Os recursos de tecnicidades explorados por ela, em determinadas ações dos rappers 

servem para representá-los.  Então, na figura 39, o Run DMC, finalmente, atravessa a porta do 

palco. A câmera, através de um plano americano, exibe os rappers, de costas, vestindo e 

estampando mais uma vez o famoso logotipo do trevo de três listas ao lado do nome do grupo 

e da Adidas na parte de trás de seus casacos. A marca, com essas imagens, parece pretender 

ser ela mesma a grande estrela do show ou, talvez, sugerir a recepção à sua capacidade de 

representar um dos maiores ícones e ídolos da juventude negra norte-americana da época e 

dos membros da comunidade hip-hop. A Adidas representa o Run DMC. Assim, quem usa a 

marca performa a expressão de sua própria identidade. Ao representar os rappers pelo 

consumo da marca e pela ritualização de suas performances, a recepção exprime parte de seus 

gostos, valores e estilo de vida. O consumo, como defende Canclini (2010), ao passo que 

garante a manutenção de determinados aspectos críticos de natureza socioeconômica, também 

cria laços, unifica, constrói a cidadania e contribui para a emergência da identidade cultural 

dos indivíduos. Com isso, a ritualização da performance e do consumo da marca é a 

materialização da cultura de determinados grupamentos sociais. 
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Figura 38 - A representação dos rappers pela Adidas 
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 Figura 39 - A representação dos rappers pela Adidas 

 

 

 

Na figura 40, quando, afinal, o Run DMC começa a cantar, eles enunciam a frase que 

dá nome à trilha sonora do filme publicitário. Nesse momento, sua gestualidade é a 

reiterabilidade das performances do grupo, em palco. Em seguida, após anunciar a posse de 

seu Adidas, a marca surge através de fragmentos que formam o seu logotipo. Com isso, a 

última imagem do filme é a do trevo de três listras característico da empresa. Logo depois, 

para compor a assinatura da campanha, de acordo com os padrões desse formato, o filme 

acaba com o logotipo do Run DMC assinado em conjunto com o da Adidas (figura 41). 
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 Figura 40 - A performance do Run DMC 
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 Figura 41 - Run DMC e Adidas 

 

 

Assim, semelhantemente ao que se pode verificar no videoclipe do Run DMC, o filme 

publicitário da Adidas contribui para a percepção das formas com que a marca, em suas 

estratégias de institucionalidades, convoca os corpos e as vozes dos rappers de modo a 

materializar suas performances perante os sujeitos que irão ritualizá-las. As performances de 

Run, DMC e Jam-Master Jay se expressam e se confundem com a performance da marca e 

dificulta a desvinculação simbólica entre ambos. É possível concluir isso a partir de dois 

aspectos cruciais presentes na campanha. Em primeiro lugar, pelas performances dos rappers 

ao ritualizar a marca em toda a duração do filme. Em segundo, ao se analisarem os recursos 

de tecnicidades explorados em sua construção. Através dos jogos de edição, ângulos e 

enquadramentos de câmera, o filme evidencia a cumplicidade e a íntima relação entre os 

artistas com a marca. Talvez o mais curioso nessa campanha, inclusive, seja as pequenas 

subversões às regras do formato industrial do filme publicitário comparando-se ao videoclipe 

do grupo. Se, para Rodrigo Barreto (2005, p. 18), um dos elementos indispensáveis na 
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maioria dos videoclipes é a presença dos artistas, num filme publicitário: esse elemento é a 

marca. Com isso, se observa que, na relação entre o videoclipe My Adidas e o respectivo 

filme publicitário, a marca se faz mais presente no primeiro que no segundo, ao se confrontar 

a presença dos rappers em ambos os formatos. 

Além disso, apesar da estrutura básica da narrativa griffithiana aplicada ao filme 

publicitário ser desenvolvida a partir da apresentação de uma situação-problema ― a ser 

resolvida pelo produto anunciado ―, instauração de um conflito e, finalmente, o seu clímax 

― através do retorno ao equilíbrio e da harmonia ―, não se pode identificar tais elementos de 

maneira explícita nesse filme. Em My Adidas, a situação-problema parece ser as expectativas 

para o show do Run DMC: o seu clímax, a entrada no palco e o início de sua apresentação. 

Não se observa a manifestação de um conflito e suas tentativas, não bem sucedidas, de 

superação e restauração do equilíbrio; ao invés disso, passa-se diretamente para a solução e 

satisfação das promessas geradas pela narrativa. Contudo, conforme a ideia defendida por 

Vanoye e Goliot-Lété (2002, p. 111), existe nesse filme a figura de um herói manifestada pela 

marca. Através das performances dos rappers, a Adidas se antropomorfiza e se transforma na 

estrela do evento e, quiçá, da vida daqueles que ritualizam o filme e o Run DMC.  

Assim, como na maioria dos filmes publicitários narrativos, a marca permeia todo o 

conceito e imaginário proposto através de algumas aparições e pela sua presença fora-de-

campo
36

. O ápice de sua performance está na solução dos problemas que ela pretende resolver 

e na assinatura do filme em seu último segundo de duração. Contudo, nessa campanha, se 

percebe a presença dos rappers mais que no próprio clipe dos mesmos. É claro que, em uma 

relação de equilíbrio, a marca é vista a todo o momento em sua interação com os personagens, 

mas essa proporção entre o tempo de presença de ambos compõe a sua estratégia de 

construção de sentidos, valores e experiências que pretende suscitar em suas ritualizações. 

Bertomeu (2008, p. 23) explica que a publicidade não apenas tem o potencial de informar ou 

persuadir; ela tem a capacidade de criar ―representações da realidade, utilizando-se de todos 

os gêneros do mundo midiático, das artes plásticas e do cotidiano‖. As imbricações existentes 

no filme publicitário, com os momentos que antecedem o show, junto aos elementos que 

remetem à estrutura do videoclipe são algumas das formas de se criar esse vínculo com o real 

na construção de sentidos a ser realizada pela recepção. Desse modo, essa proporcionalidade 

entre a presença dos rappers e a presença da marca demonstra a sua intenção de ser percebida 

                                                
36

 Para Juliana Salbego (2006, p. 7), o campo é tudo aquilo que o espectador vê na tela e o "fora de campo" 

corresponde ao imaginário construído por ele frente ao que lhe é mostrado. É o prolongamento imaginado 

daquilo que se experimenta na narrativa, através da construção de imagens não presentes na mesma, mas que 

fazem parte de sua imaginação. 
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e ritualizada como um artefato que os representa. É como se a Adidas e o Run DMC fossem 

uma só coisa e, dessa maneira, o consumo da marca significa não apenas uma forma de 

mediatizar e incorporar a identidade dos artistas, mas também um símbolo que represente a 

identidade cultural dos indivíduos que partilham os gostos e valores da cultura hip-hop. 
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4. MARCA COMO ARTEFATO CULTURAL. AS CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Nesta pesquisa, através de uma perspectiva interpretativa das mediações culturais da 

mídia, com base no mapa das mediações, de Jesús Martín-Barbero, procuramos defender a 

ideia de que o modo como os sujeitos performam e ritualizam determinados hábitos de 

consumo são formas de revelação de valores culturais partilhados. Portanto, além do 

referencial barberiano, entendemos que outra forma de ajudar a compreender os processos de 

mediação da publicidade, seja pelas propagandas audiovisuais ou pelo uso de produtos 

culturais autônomos como o videoclipe, se articula mediante os estudos de performance. 

Além disso, percebemos a semelhança e a pertinência do uso da instância da representação 

presente, no Circuito da Cultura37 defendido por Paul du Gay (et al., 2003, p. 3), como outra 

contribuição teórica que nos ajuda a sustentar determinadas análises neste trabalho.  

Se para Paul du Gay (et al., 2003, p. 17) existe um conjunto de práticas que distingue 

um objeto culturalmente, para Martín-Barbero (2009, p. 19), os indivíduos ritualizam certos 

usos sociais. Através do consumo, essas ―ritualidades constituem gramáticas da ação ― do 

olhar, do escutar, do ler ― que regulam a interação entre os espaços e tempos da vida 

cotidiana e os espaços e tempos que conformam os meios‖ (grifo do autor). Com isso, através 

de diversos mecanismos, dentre eles o consumo midiático, os sujeitos sociais incorporam 

certos comportamentos, modos de pensar e gostos aos seus estilos de vida e à sua cultura.  

Desse modo, é possível pensar que a cultura hip-hop, em sua articulação com a 

Adidas, enquanto uma comunidade global, regula um sistema de partilha em que os seus 

membros revelam suas identidades através do consumo da marca (LISBOA FILHO; 

MORAES, 2014, p. 6). Numa relação pioneira estabelecida entre a empresa alemã e o grupo 

de rap norte-americano, em 1986, a Adidas pôde se vincular de forma bastante representativa 

ao universo simbólico daquela subcultura urbana partilhada pelos negros e negras dos Estados 

Unidos, inicialmente, e posteriormente pela maioria dos outros países em todos os 

continentes. Para melhor entender isso, Nestor Garcia Canclini (2010, p. 65) trouxe uma 

importante reflexão sobre o sentido do consumo através dos processos de ritualizações da 

sociedade. Ele diz que "comprar objetos, pendurá-los ou distribuí-los pela casa, assinalar-lhes 

um lugar em uma ordem, atribuir-lhes funções na comunicação com os outros, são os recursos 

para se pensar o próprio corpo, a instável ordem social e as interações incertas com os 

                                                
37 

O circuito da cultura é composto pelas instâncias da representação, identidade, produção, consumo e 

regulação. Todas elas mantêm relação entre si podendo uma influenciar na outra a depender do objeto, sua 

formação, do olhar e do lugar do analisador. 
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demais." E conclui: "consumir é tornar mais inteligível um mundo onde o sólido se evapora." 

As mercadorias, com isso, assumem uma função muito maior do que a construção de sentidos 

no sistema econômico e, mesmo, no processo de distinção. Segundo Douglas e Isherwwod 

(apud CANCLINI, 2010, p. 65), elas ―servem para pensar‖ e não apenas isso: servem para 

representar simbolicamente quem somos ou o que desejamos ser. A ritualização das práticas 

de consumo, aliada às performances que desenvolvemos e reiteramos no convívio com 

aqueles que partilham de nossa experiência num dado grupo social, ajuda a compor a nossa 

identidade cultural. 

Quando um determinado membro da comunidade hip-hop, seja nos Estados Unidos, 

no Japão ou Brasil, escolhe, compra e consume um par de tênis ou uma jaqueta da Adidas, 

frente a outras opções, ele o faz, em parte ou inteiramente, pelos sentidos sociais partilhados 

no interior de sua cultura, bem como pela construção de novos significados a partir de suas 

experiências. Entretanto, a Adidas como toda marca, não é por si mesma culturalmente 

distinta, ou seja, ela não carrega significados intrínsecos. Seus significados são construídos e 

incorporados pelos diversos agentes que interagem com ela. Desde os valores e objetivos 

mercadológicos de seus proprietários e consumidores até aqueles que a endossam no mundo 

das celebridades dos esportes, da música e do cinema, por exemplo. Simplesmente, as práticas 

sociais que envolvem as performances de quem a utiliza, suas condutas, conquistas e 

expressões corporais, orais e gestuais valorizam sua qualidade, estética e os sentidos que ela 

representa. Tudo isso, para Paul du Gay (et al., 2003, p. 17-18) é o que torna essas práticas 

significativas. Ele afirma que são os significados compartilhados entre as pessoas que 

transformam um dado objeto em um artefato de consumo.  

A comunicação é como um sistema de significação inextricavelmente relacionado a 

toda a estrutura de funcionamento da sociedade e da produção social. Desse modo, a 

―significação é o produto de um trabalho social, de uma prática que opera dentro da 

sociedade, do mesmo modo que esta produz bens no plano econômico e instituições no plano 

político.‖ (VERÓN, 1996 apud MARTÍN-BARBERO, 2004, p. 53).  

Por isso, no interior da cultura hip-hop, a Adidas pode ser associada a uma série de 

práticas realizadas e performatizadas pelo Run DMC quando explica e exibe o seu ―mostrar 

fazendo‖ (SCHECHNER, 2006), através dos seus clipes e da propaganda da marca. Em My 

Adidas, por exemplo, além das performances ao lado dos produtos da empresa, eles explicam 

que viajavam, andavam, passeavam e dançavam com o tênis e suas roupas. Em Walk this way 

e no filme publicitário, eles mostram o seu fazer, o cantar, o gesticular e o seu modo de ser 

pelas ritualidades presentes no consumo da marca. Os adeptos da cultura hip-hop podem ser 
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vistos nos clipes e na campanha, por exemplo, incorporando a Adidas e seus produtos às suas 

práticas mais diversas: quando desempenham suas performances ao dançar break, quando 

grafitam os muros das metrópoles com personagens que representam os membros do hip-hop, 

quando ritualizam as apresentações de seus ídolos ou quando eles mesmos estão em cima de 

um palco executando suas performances vocais através de suas rimas. Dessa forma, podemos 

perceber potencial do corpo como um instrumento de mediatização das representações e 

identidades dos indivíduos em relação a si e àqueles que partilham certos valores no interior 

de uma comunidade cultural. 

 

Os modos de expressão de grupos, classes e indivíduos se acentuam, 

simbolicamente, vai afirmar Bourdieu, pelas diferenças de atitude, diferenças na 

maneira de portar o corpo, de apresentar-se, de comportar-se em que se exprime a 

relação com o mundo social. A esses itens, desenvolve o autor, acresentam-se [sic] 

todas as interferências realizadas no aspecto modificável do corpo, em particular, 

pelo conjunto de marcas relativas à cosmética, como penteado, maquiagem, 

vestuário que, dependendo dos meios econômicos e culturais investidos aí, são 

outras tantas marcas sociais que recebem seu sentido e seu valor de sua posição no 

sistema de sinais distintivos que elas constituem (CIDREIRA, 2010, p. 241). 

 

Essas expressões performáticas do corpo, ao mesmo tempo em que diferenciam, 

também demarcam determinadas reiterações de posturas comuns entre os sujeitos. Elas os 

unem. Ao observar a Adidas em suas articulações performativas com a cultura hip-hop, 

através do filme publicitário da marca e dos clipes do Run DMC, percebemos como elas estão 

presentes nas dimensões do consumo, do vestuário e, porque não dizer, da moda. As 

performances do andar, do se expressar, do ritmo e das peculiaridades dos gestos, nos 

formatos analisados nesta pesquisa, expressam a relação estabelecida entre os rappers e os 

seus artefatos, como os seus tradicionais medalhões de ouro, suas roupas e tênis Adidas.  Com 

isso, as performances e estilos de vida dos membros do Run DMC trazem consigo a 

potencialidade de modos de ritualizar, consumir e vestir a serem partilhados entre os seus fãs, 

pois, ―homens vestidos de modo semelhante comportam-se de modo relativamente 

semelhante‖ (SIMMEL, 2008, p. 30 apud CIDREIRA, 2010, p. 241-2). Por isso, as práticas 

sociais e as performances do Run DMC, bem como dos sujeitos que partilham os símbolos da 

comunidade hip-hop, se manifestam nas roupas e tênis da Adidas, além de todo o conjunto de 

artefatos materiais e simbólicos utilizados pelos fãs. Associando essas ideias às noções de 

habitus
38

 defendidas por Pierre Bourdieu, Cidreira considera que: 

 

                                                
38

 ―O habitus é esse princípio gerador e unificador que retraduz as características intrínsecas e relacionais de uma 

posição em um estilo de vida unívoco, isto é, em um conjunto unívoco de escolhas de pessoas, de bens, de 

práticas‖ (BOURDIEU, 2014, p. 21-22, grifo do autor). 
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Do nosso ponto de vista, encontramos aqui mais uma chave interpretativa para 

pensar que esse habitus encarnado se expressa não apenas pelos gestos e posturas, 

mas também pela visualidade da composição da aparência, através da vestimenta, 

acessórios, maquiagem, cabelo etc., ou seja, tudo aquilo que compõe uma aparição 

do ser. Assim podemos dizer que a aparência corporal presentifica certos 

pertencimentos e determinadas adesões. Como bem observou Merleau-Ponty (1983), 

a evidência sensível da pessoa é sua atitude corporal, seu modo de estar no mundo. 

Daí a força da moda, entendida enquanto modo de ser, pois ela é quem oferece ao 

ser a sua possibilidade concreta de apresentação, aparição encarnada num corpo. 

(CIDREIRA, 2010, p. 242). 
 

Assim, a partir de Martín-Barbero, consideramos que o processo de construção 

cultural da marca Adidas no interior do universo simbólico da cultura hip-hop é uma dessas 

formas aparentemente inocentes de intervenção publicitária que mercantiliza certos aspectos 

culturais da juventude negra que partilha ritos e símbolos da comunidade hip-hop, escondendo 

a ―marca de fábrica‖ e defendendo a ideia da integração social e cultural.  

 

[...] a passividade firmada e interiorizada por parte do receptor é apenas um aspecto 

da alienação social da qual participam os dois pólos do processo. O produto-

mensagem que o receptor consome leva já inscrito em seu acabamento a ‗marca de 

fábrica‘, seu caráter mercantil como pegada e modelo, ao mesmo tempo, do 

verticalismo e do autoritarismo geral que regem as relações sociais. Essa marca é 

que determina a forma mesma de sua recepção, marca que é uma linguagem 

repressiva, de coação, não em forma explicita mas sim dissimulada, linguagem 

hipnotizante que está na base do discurso ritual e autoritário com que uma classe 

encerra, fecha, recorta e controla o mundo como uma ordem, uma legitimidade 

inapelável. A expressão mais eficiente e clara é a linguagem publicitária, essa 

linguagem que transforma sistematicamente as ideias e as coisas , reduzindo-as à sua 

forma mercantil, ao tornar operatizantes tudo o que toca, desde o ângulo exato da 

posse. E isso por um processo de semantização no qual os jogos de palavras, as 

hipérboles, os procedimentos de adjetivação inocentam o processo, sem ocultar, 

porém, de todo, a ‗marca de fábrica‘, essa ideologia que se empenha em separar 

semanticamente as diferenças sociais, ao mesmo tempo em que as aumenta. 

(MARTÍN-BARBERO, 2004, p. 52, grifo do autor). 
 

Com isso, a ―fusão da força econômica e do controle de informação, fabricação de 

imagens, formação da opinião pública‖ (SCHILLER, 1976 apud MARTIN-BARBERO, 2004, 

p. 53) seria uma das fontes essenciais da construção de cultura que oferece mecanismos de 

vinculação e apropriação de elementos simbólicos para formar uma outra cultura; aquela que 

Douglas Kellner (2001) chamou de ―cultura da mídia‖. É ela que agrega, vincula e constrói 

laços comunitários de identidade e partilha de informação, valores, conduta, comportamento e 

performance entre pessoas de lugares tão distantes e diferentes. A cultura da mídia é o grande 

eixo de disseminação e formação cultural do hip-hop internacionalmente. Com ela e através 

dela, a Adidas construiu uma identidade vinculada à estética da rua e da cultura negra norte-

americana, que logo se tornou parte da cultura da juventude negra internacional. 

 



121 

 

Desse modo, foi possível discutir o papel dos meios de comunicação de massa, 

especialmente da televisão, através de gêneros como o videoclipe e filmes publicitários na 

mediação cultural do consumo. Por meio dessas mediações, se produzem e disseminam 

massivamente certos códigos culturais e sociais que propiciam o cultivo de gostos, habitus, 

performances e a própria ritualidade de recepção. Assim, pelas análises dos dois formatos 

industriais, puderam-se verificar as articulações presentes entre as performances da marca e as 

do Run DMC. Uma performatização do consumo como instrumento de representação e 

construção de sentidos em torno da marca, pois, ainda conforme Martín-Barbero (2004, p. 

46), ―se a comunicação é cenário privilegiado da dominação ideológica, não se trata então só 

de compreender o funcionamento discursivo da ideologia, mas de fazer frente às implicações 

práticas de sua enganosa neutralidade‖ (grifo do autor). 

Nesse sentido, o estudo da relação da Adidas com a comunidade hip-hop a partir da 

esfera da cultura de consumo e valores identitários tem um caráter epistemológico importante, 

já que contribui com as discussões acerca do conhecimento e das origens da própria formação 

cultural da identidade baseada no consumo. A relação da cultura com a economia a partir da 

monopolização dos espaços culturais ou da própria esfera da indústria cultural torna-se campo 

fértil para a aplicação das abordagens teórico-metodológicas desenvolvidas em torno das 

representações, por Paul du Gay, e das ritualidades, por Martin-Barbero (ESCOSTEGUY, 

2009, p. 4).  

Afinal, são nas ritualidades que se constituem a leitura, o modo de agir, de consumir e 

interpretar, tanto os formatos industriais midiáticos, quanto os artefatos e produtos culturais 

partilhados na sociedade. Já na representação da linguagem, os significados e sentidos 

permeiam e permitem as leituras e ressignificações na esfera do consumo. E é por ela que se 

configura a identidade cultural dos sujeitos. A partir das significações dadas na esfera do 

consumo e das representações da Adidas nos formatos analisados nesta pesquisa é que se 

desenvolveu a identidade cultural do Run DMC e potencializou a constituição das identidades 

daqueles que integram a comunidade hip-hop. Por outro lado, aquelas representações 

facilitaram o processo de novas significações, consumo e a formação de novas identidades. 

Tudo isso influencia a produção e a manutenção das atividades e interrelações entre todas as 

esferas do circuito cultural de Paul du Gay e do mapa das mediações de Martin-Barbero. 

Para explicar isso, Du Gay (et al., 2003, p. 31) diz que as representações trabalhadas 

pela publicidade induzem o desejo por uma identidade e distinção social frente a um 

marketing de massa. Os consumidores querem tanto consumir um produto de consumo global 

quanto ―expressar suas escolhas individuais‖ através de designs modernos e descontraídos e 



122 

 

de estratégias de marketing orientadas para os jovens. Esses consumidores utilizam o produto 

para se expressar individualmente e fazer parte de uma comunidade global orientada pelo 

mercado. 

Assim, para Lisboa Filho e Moraes (2014, p. 77), o consumo é a instância onde se 

completa a produção de sentidos. Tendo em vista a concepção de Stuart Hall (2003, p. 400-

402) a respeito da codificação/decodificação e dos tipos de leituras a serem realizadas pela 

recepção, pode-se ratificar o argumento do autor. Apesar da potencialidade e do desejo das 

instâncias produtivas e de institucionalidades pela orientação dos sentidos a serem construídos 

acerca de um produto, eles serão processados e decodificados conforme as experiências e 

repertórios dos sujeitos, bem como por sua inserção em determinados grupamentos sociais. 

Assim, Lisboa Filho e Moraes dizem que: 

 

Nesse sentido, é possível situar o consumo no plano da partilha de significados 

atribuídos aos bens pelos membros de uma sociedade. A posse de um carro 

importado, de um computador ‗de última geração‘ ou a assinatura de um sistema de 

canais de televisão paga se torna um elemento de distinção social, especialmente 

porque aqueles que não podem possuí-los compartilham o significado sociocultural 

de tais bens. Isso porque, a lógica aí implicada ‗não é a da satisfação de 

necessidades, mas sim a de escassez desses bens e da impossibilidade que outros os 

possuam‘, diz Canclini (1999, p. 80). Logo, conclui o autor, ‗devemos admitir que 

no consumo se constrói parte da racionalidade integrativa e comunicativa de uma 

sociedade’ (grifo do autor).  
 

Dessa maneira, segundo a professora Ana Carolina Escosteguy (2009, p. 9) explica a 

respeito do papel da instância de produção no circuito da cultura ― ou das institucionalidades 

e lógicas de produção no mapa das mediações ―, não existe modo de garantir a exclusividade 

dessa instância para a atribuição de um determinado sentido a ser decodificado e apreendido 

pela recepção em torno de um artefato cultural. É a articulação e integração de todas as 

instâncias do circuito ou do mapa que torna viável a construção dos sentidos. Ou seja, por 

esse ponto de vista, não é possível pensar a Adidas ― enquanto instituição integrante da 

esfera de produção ― como a detentora do privilégio da formação de sentidos. Ela não é 

capaz de gerar leituras preferenciais a partir do que foi previamente estruturado. O sentido 

atribuído ao consumo da marca, tanto pelo Run DMC quanto pelos seus fãs e adeptos da 

cultura hip-hop, pode ser algo integralmente gerado na própria esfera de recepção ou nas 

outras instâncias do circuito cultural, já que, para a autora, ―não há experiência ou artefato que 

de alguma forma não seja passível de associações simbólicas‖ (ESCOSTEGUY, 2009, p. 8). 

Contudo, apesar da significação ser passível de mudanças na esfera da recepção, as 

análises do filme publicitário e dos videoclipes trabalhados nesta pesquisa demonstraram que 

existe, sim, o objetivo de uma leitura preferencial estruturada na esfera de produção. A Adidas 
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pode evocar processos de significação distintos dos pretendidos, mas, ainda assim, essas 

novas significações partem de um modelo estruturado em sua relação com o Run DMC. 

Assim, pôde-se perceber na leitura desses formatos industriais estudados, aqui, os 

modos de operacionalização da presença da marca através de suas performances e daquelas 

desempenhadas pelo grupo de rap, visto que, conforme Paul du Gay explica, os significados e 

sentidos de um determinado objeto, nesse caso a Adidas, não estão presentes de forma 

idiossincrática nos produtos que ela assina. Ao invés disso, esses sentidos são construídos por 

diversas formas de representação através das linguagens visuais e orais. Nesse caso, pelas 

materializações das performances corporais e vocais da Adidas ao ―pegar emprestado‖ o 

corpo dos rappers, bem como pelos recursos de tecnicidades explorados nos dois formatos. 

Assim como para Paul du Gay, em relação ao seu estudo sobre o Walkman, ―o texto 

publicitário desempenha um papel crucial na fixação de imagens e significados [...]‖ de um 

produto (DU GAY et al., 2003, p. 4). 

Conforme discutido na seção sobre a mediação da publicidade, ela é uma prática 

econômica utilizada por instituições das mais diversas cujo propósito é o de gerar demanda 

para seus produtos. Como estratégia preferencial de produção de efeitos, ela se vale dos 

esquemas de representação para criar e fazer circular os sentidos pretendidos. A ideia é 

proporcionar uma identificação entre o sujeito e a marca; fazer com que o espectador se veja e 

seja visto pela marca que consome. Os produtos não são capazes de transmitir os seus 

significados sem a publicidade, mesmo que eles sejam completamente ignorados, modificados 

ou ressignificados na recepção (DU GAY. et al., 2003, p. 25). 

Além disso, como visto nesta pesquisa, a Adidas não apenas se valeu de propagandas 

circuladas na televisão e em outros meios, como também buscou no videoclipe do Run DMC 

um suporte para suas estratégias de representação. Para a marca, era necessário que os 

consumidores desenvolvessem uma identidade com ela e por ela. Para isso, buscou, por meio 

das performances e das tecnicidades dos formatos, seus recursos de ritualização e 

representação do consumo pelos rappers. Através dessas representações seria possível, 

primeiro, a produção de sentidos em torno da marca e depois, a formação de uma identidade 

cultural semelhante àquela evocada por Run, DMC e Jam-Master Jay. 

Ainda segundo Du Gay (et al., 2003, p. 25), apesar de podermos comprar algo sem os 

quais criamos alguma identificação ou com eles ou com as pessoas que os usam nas 

propagandas, ―poucos os consumidores escolhem um produto de forma inteiramente racional 

e instrumental‖ e jamais poderemos afirmar com certeza que não fomos influenciados de 

algum modo pela marca, produto ou pela representação de seu consumidor alvo ideal. Mesmo 
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não sendo completamente influenciados pelas propagandas como se fossemos robôs ou 

marionetes, o ―fato é que as pessoas representadas nos anúncios são escolhidas de maneira a 

representar um tipo ideal de consumidor o qual os publicitários‖ e seus clientes esperam para 

seus produtos. Do mesmo modo como sugerem o filme publicitário e os clipes, a Adidas tenta 

criar um sujeito para o produto e é assim a lógica produtiva que orientou o modo com que o 

Run DMC foi colocado e representado naqueles. É assim, também, o modo com que se 

esperava das ritualizações feitas pelos fãs e membros da comunidade de partilha de valores, 

gostos e comportamentos da cultura hip-hop. 

Vale lembrar, entretanto, que o espaço do consumo não é, e talvez nunca tenha sido, 

decidido unilateralmente pelas esferas de institucionalidade e produção. Não se trata mais de 

apenas seduzir, mas de justificar racionalmente os motivos pelos quais os consumidores 

devem escolher determinado produto. Com isso, o consumo da Adidas deixa de ser apenas um 

processo de influência alienante da publicidade e do uso do Run DMC. Ela é feita num 

processo de escolha relativamente negociada com as crenças e percepções sociais e 

econômicas dos consumidores (CANCLINI, 2010, p. 62). 

O modo com que o Run DMC ritualizou e ressignificou o uso dos tênis Adidas, 

ignorando os cadarços, por exemplo, é uma expressão dessas apropriações e produções de 

sentidos próprios e distintos daqueles inicialmente pretendidos pela marca. Diante disso, foi 

possível verificar uma constatação e um exemplo de como Paul du Gay e Martin-Barbero 

estavam certos ao afirmarem que a produção de sentidos pode se iniciar em qualquer ponto do 

circuito ou do mapa. Logo depois da parceria firmada com o Run DMC, a marca se rendeu 

aos modos de ritualização performatizados pelos rappers e lançou duas linhas de tênis 

batizadas de Run DMC Super Star e Ultra Star, já sem os cadarços. 

Dessa forma, talvez, não seja possível garantir que todo sentido construído para e pela 

Adidas como um artefato simbólico e de consumo na cultura hip-hop, seja atribuído com 

exclusividade ao Run DMC e aos videoclipes ou propagandas da Adidas. Contudo, essa 

relação, certamente, foi iniciada por eles. Nos cerca de 30 anos que separam a década de 1980 

aos dias atuais, diversos outros usos, gostos e comportamentos foram incorporados tanto às 

matrizes culturais da cultura hip-hop quanto dos videoclipes e das interações entre 

celebridades musicais com as marcas.  

Em relação aos videoclipes, por exemplo, eles adquiriram vários usos e formas de 

ritualização que modificaram suas lógicas produtivas, seus formatos, suas circulações e 

consumo. Canais especializados em sua circulação perderam espaço para sites como YouTube 

e Vimeo, dentre vários outros. Contudo, o formato permanece como um meio importante para 



125 

 

a divulgação dos artistas e seus discos. Não apenas isso, entretanto, hoje a utilização do 

formato como meio de veiculação e ritualizações de marcas dos mais variados segmentos é 

ainda mais marcante do que nos anos 1980. Para se ter uma ideia disso, nos meados dessa 

década, a banda de rap norte-americana formada por três jovens brancos, os Beastie Boys39 já 

realizavam suas performances com a Adidas em seus videoclipes ― como o da música (You 

Gotta) Fight for Your Right (to Party!), de 1986 ―, além de representar as suas identidades 

um tanto inspiradas nas performances e visual do Run DMC, com os seus tradicionais 

medalhões de ouro. Em 2011, depois de três anos sem atividades, a banda retoma com o clipe 

para a música Make Some Noise e nele, mais uma vez se tem a presença da marca. Fora do 

universo hip-hop e da Adidas, o clipe da música Telephone de Lady Gaga, de 2010, também, 

tem a presença de marcas como HP, Chevrolet, Rayban e LG, dentre outras (NIEHUES; 

BEZERRA; BONA, 2011). Tudo isso demonstra a relevância e o papel desse formato 

industrial e a associação com bandas e cantores famosos para o uso e representações das 

marcas e como o Run DMC teve um papel fundamental na construção dessas relações 

comerciais entre música, publicidade e branding.  

Atualmente, não só a Adidas permanece presente nas práticas sociais da comunidade 

de partilha de gostos e valores do hip-hop, outras marcas como a Nike e Tommy Hilfiger 

tensionam suas presenças e, com isso, garantem a admiração e o uso dos sujeitos no interior 

dessa cultura. Além disso, a emergência de um mercado de consumo explorado pelos próprios 

rappers com suas marcas e produtos mais distintos disputam esse espaço e os gostos de seus 

fãs. As relações das marcas e especialmente as da Adidas com tudo isso expandiram e 

adquiriram novos valores e sentidos. Hoje, conforme argumentam Steve Stoute (2011) e 

Naomi Klein (2002), o marketing das marcas no mundo da moda e dos esportes nos Estados 

Unidos ― e de modo mais tímido ou até racista em outros países como no Brasil ― é 

direcionado para a produção de sentidos em torno da estética negra. ―A verdade é que a 

retórica ‗seja cool‘ das marcas globais é, mais frequentemente do que o contrário, uma forma 

indireta de dizer, ‗seja negro‘ (KLEIN, 2002, p. 98, grifo do autor)‖. 

Finalmente, apesar de algumas lacunas e limitações encontradas neste trabalho, 

acredito que ele possa contribuir para reflexões mais significativas em torno das atuações 

performáticas das marcas ao lado de celebridades dos mais variados campos e, em especial, os 

da música, bem como os seus usos e inferências institucionais em formatos midiáticos 

                                                
39

 Algo interessante relação firmada entre a banda e a Adidas se dar pelo fato dos Beastie Boys terem sido 

gravados pela Def Jam, o selo que pertence a Russel Simmons ― irmão de Joseph ―Dj Run‖ Simmons ―  e que 

lançou o Run DMC. 
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distintos dos da publicidade tradicional ― spots e jingles para rádios, filmes publicitários, 

cartazes, outdoor, etc. Além disso, vários questionamentos surgiram acerca dos papeis das 

outras instâncias do circuito da cultura e do mapa das mediações. Logicamente, a inserção da 

Adidas na cultura hip-hop e na moda urbana não se deu apenas em videoclipes e em seus 

filmes publicitários. No cinema, em séries de televisão, em anúncios de revistas e de jornais, 

além de outras propagandas televisivas as marcas ― não só a Adidas ― mantêm suas 

presenças para operacionalizar meios de produção de sentidos. Desse modo, a construção das 

representações e identidades dos sujeitos a partir da propaganda tanto em relação ao Run 

DMC, quanto a outros grupos e artistas do rap, rock e música pop com a Adidas e suas 

concorrentes devem ser investigados a fim de se construir um arcabouço relevante para a 

compreensão das dimensões performativas das marcas ― nos campos da comunicação e da 

cultura ― como meios de produção de um artefato cultural. 
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