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Resumo 

Através dos estudos do imaginário propostos por Gilbert Durand e das noções de 

imagem, socialidade e pós-modernidade apresentadas por Michel Maffesoli, o artigo 

busca trazer elementos para auxiliar na compreensão do possível paradoxo existente 

entre a mensagem de independência feminina deixada por Coco Chanel e o romantismo 

evidenciado pela publicidade de um de seus mais famosos produtos, o perfume Chanel 

Nº5. Por meio da observação dos regimes da imagem, a pesquisa se propõe a analisar o 

imaginário presente em cinco filmes publicitários da marca, abrangendo as cinco 

décadas de publicidade audiovisual do perfume. A feminização do mundo trazida pela 

pós-modernidade surge como uma chave para a compreensão de supostas contradições e 

estabelece uma possível resposta às indagações feitas pela  pesquisa. 

 

Palavras-chave: imaginário; regimes da imagem; pós-modernidade; publicidade; 

Chanel. 

 

Considerações Introdutórias 

Este artigo nasce como parte de uma pesquisa de dissertação de mestrado cujo 

objetivo é entender de que forma as relações amorosas entre casais são apresentadas 

pela publicidade da marca Chanel, que, ao valer-se do tema em algumas campanhas, nos 

suscita certo questionamento em relação ao que de fato deseja transmitir. 

Coco Chanel revolucionou no século XX o vestuário feminino e propagou 

através disso uma visão de independência e liberdade para as mulheres. Em alguns 

vídeos veiculados no site oficial da marca, são evocados traços da personalidade da 

estilista, quase sempre os que exaltam o perfil de uma mulher segura, que conquista, 

que determina seu caminho sem deixar-se dominar. Sem dúvida, é um modo de 

persuadir seu público-alvo, que provavelmente admira a estilista ou se identifica com 

essas características de sua personalidade. 

No entanto, nas campanhas publicitárias de um de seus mais conhecidos 

produtos, o perfume Chanel Nº5, as narrativas quase sempre mostram uma mulher 

altamente dependente da existência de uma relação amorosa, evidenciando um 
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romantismo acentuado e certa vulnerabilidade. Entendendo o amor romântico como 

uma visão acerca da existência humana que condiciona uma vida plena à realização no 

amor, a ideia de liberdade e independência nesse contexto parece contraditória, já que 

coloca a mulher em posição de dependente dessa realização. 

 A pesquisa busca entender o possível paradoxo existente em relação à ideia de 

independência trazida pela fundadora da marca e o romantismo de suas campanhas.  

Importa-nos entender essa relação entre o que a marca deseja dizer e esse espírito da 

estilista impresso em nosso próprio espírito através da mídia. 

Diante de algo que nos parece um tanto etéreo, entendemos então muito 

cabível lançar, nesta oportunidade, um olhar sob as vias do imaginário, já que não se 

trata de entendimento puramente racional, mas de percepção. O que o imaginário pode 

nos trazer para auxiliar na compreensão desse cenário? O que o imaginário presente na 

publicidade investigada pode nos informar sobre esse possível paradoxo e sobre nosso 

próprio tempo? 

No intuito de buscar um maior entendimento para essas questões, o presente 

artigo vale-se das noções de imagem e socialidade desenvolvidas por Michel Maffesoli, 

e de imaginário trazidas por Gilbert Durant. Os cinco filmes que compõem o corpus 

dessa investigação, representantes das cinco décadas de publicidade televisiva do 

perfume, são observados através da visão de Durand, em que é possível considerar 

alguns aspectos relativos aos regimes diurno e noturno das imagens.  

Também serão apresentados, de forma breve, alguns pontos relativos à Coco 

Chanel e sua marca, ao amor romântico e à presença do mesmo na comunicação, 

utilizando para isso, respectivamente, os estudos da biógrafa Justine Picardie, da 

psicanalista Regina Navarro Lins e do pesquisador em comunicação Dr. Francisco 

Rüdiger. O que nos move no estudo é provocar relações, levantar novas possibilidades 

e, em especial, aproximarmo-nos do imaginário enquanto um campo fértil para a 

pesquisa em comunicação.  

 

1. Imagem e socialidade de Maffesoli 

Pensar os fenômenos comunicativos como complexos, nunca isolados, mas 

parte do que os cerca. Essa é a perspectiva através da qual desejamos entender a 

imagem no mundo contemporâneo e, em especial, na publicidade, atividade geralmente 

reconhecida por sua finalidade de persuadir e influenciar, mas quando vista sob essa 
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perspectiva, também apresenta o que está sendo absorvido e emanado por todos em 

dado momento. Talvez ela seja mais um canal através do qual podemos entender o 

espírito de um tempo. 

Para Maffesoli, a pós-modernidade se constitui no que diz respeito a uma 

saturação do moderno e seus valores, como a organização racional da sociedade, a 

negação das diferenças sociais e locais, o triunfo dos especialistas, da homogeneização, 

do indivíduo, da história, entre outros aspectos relativos ao uso imperativo da razão 

(MAFFESOLI, 1998b). Quando esses elementos entram em desgaste e não podem mais 

permanecer ligados, surge, de inúmeras formas, outra composição. Segundo o autor, 

“talvez essa seja a única lei que possamos identificar no transcurso caótico das histórias 

humanas” (idem, p 10). No entanto, é importante dizer que não podemos identificar 

começos e fins abruptos – consiste em uma saturação, não em um desaparecimento. 

A definição de pós-modernidade, de modo provisório para o autor, seria: “a 

sinergia de fenômenos arcaicos e do desenvolvimento tecnológico” (MAFFESOLI, 

1998b, p.11). Por oposição ao anterior, é um momento de retorno ao local, à tribo e à 

colagem mitológica. E os caracteres essenciais que marcam esse período da humanidade 

dizem respeito ao quotidiano e ao imaginário (MAFFESOLI, 2012, p.105).  

Para Maffesoli, o que efetivamente nos prepara para a vida é o que chama de 

“conhecimento comum”. “Existe de fato um „conhecimento‟ empírico quotidiano de 

que não podemos deixar de falar” (MAFFESOLI, s.d., p.152). Esse saber-fazer, saber-

dizer e saber-viver é o que constitui o próprio quotidiano, que é simplesmente vivido, e 

tais saberes transferem-se através das práticas sociais, onde o homem é o ser em 

relação. A noção de socialidade se apresenta como fundamental para que se possa 

evidenciar esse pensamento voltado para a sensibilidade do estar junto: “de muito nos 

interrogarmos sobre a sociedade e sobre os elementos puramente racionais [...], 

deixamos de lado a socialidade, que é de alguma maneira uma empatia comunalizada” 

(idem, p.153). 

Desta maneira, entendemos que o que é partilhado pelo coletivo é o que de fato 

nos constitui. “Cada um só existe pelo olhar do outro, seja a tribo de afinidade, a 

alteridade da natureza ou o Grande Outro que é a divindade” (MAFFESOLI, 1998b, 

p.12). Enfatizando esse fenômeno, Maffesoli fala do (re)nascimento de um “mundo 

imaginal”.  

Ora, o que se observa atualmente, a não ser o retorno vigoroso da imagem 

negada e repelida? Imagem publicitária, imagem televisual, imagem virtual. 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 4 

Nada lhe escapa.‟Imagem de marca‟, intelectual, religiosa, política, industrial, 

etc. Tudo deve ser visto a apresentar-se em espetáculo. Pode-se dizer, na ótica 

weberiana, que é possível compreender o real a partir do irreal (ou considerado 

como tal). Ocorre que, durante a modernidade, o desenvolvimento tecnológico 

tinha, duravelmente, desencantado o mundo. Já na pós-modernidade nascente, a 

tecnologia favorece um real reencantamento do mundo. (MAFFESOLI, 1998b, 

p.13). 

 

A imagem na pós-modernidade veste-se de lugar: é nela que estamos reunidos, 

vinculados e afetivamente referenciados. É através da imagem que estamos conectados, 

visto que vivemos, de diversas formas, por meio delas. “A imagem como mesocosmo, 

isto é, como meio, vetor, elemento primordial do vínculo social” (ibidem). 

Sob esse ponto de vista, a imagem tem a capacidade de nos trazer experiências 

e dizer algo a respeito de nossas práticas, nossas ideias e, talvez antes mesmo disso 

tudo, de nosso mais profundo sentido de existência. Maffesoli se propõe a entender a 

vida a partir do inteligível e também do sensível, e é por isso que pensa ser necessário 

entender a socialidade através das dimensões míticas e imaginárias.  

A noção de imaginário é colocada pelo autor como “esse céu das ideias que, de 

uma forma um pouco misteriosa, garante a coesão do conjunto social” (MAFFESOLI, 

2012, p.106). Maffesoli traz o imaginário partindo da visão proposta por seu mestre, o 

antropólogo Gilbert Durand, que, ao definir as estruturas antropológicas do imaginário, 

mostrou que todas as obras da cultura e toda a vida social poderiam ser compreendidas 

partindo desse ponto de vista, já que este solicita, além da razão, também o sensível. 

 

2.O imaginário de Durand 

Para Gilbert Durand, “a imaginação simbólica é a transfiguração de uma 

representação concreta através de um sentido para sempre abstrato” (DURAND, 1988, 

p.15). A consciência dispõe de duas maneiras ao representar o mundo: uma direta, na 

qual o próprio objeto aparenta estar presente no ato imaginativo. A outra, indireta, 

quando por uma razão que não se pode identificar, o objeto não pode se manifestar. 

Esse signo eternamente privado é o símbolo.  

O símbolo não se deixa ver por completo. Para tentar transmitir alguma noção 

sobre o símbolo, Durand apresenta três características que delimitam essa compreensão. 

Em primeiro lugar, o aspecto concreto (sensível, imagético) do significante, em 

segundo, sua excelente capacidade de evocar o significado e, por fim, o fato de que este 
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é impossível de apreender. (DURAND, 1996). Ele é, conforme o autor, “a epifania de 

um mistério” (DURAND, 1988, p.15).  

Sob a visão de Durand, alguns autores apresentam perspectivas chamadas 

“redutoras” e outras “instauradoras” a respeito da imaginação simbólica. Entende que 

alguns pontos de vista da psicanálise, por exemplo, conseguem ser restritos, como os de 

Freud, que trata das pulsões basicamente referentes ao período pueril. Já o ponto de 

vista de Jung, embora com algumas considerações, pode ser entendido como mais 

amplo. “Jung [...] viu igualmente bem que todo o pensamento repousa em imagens 

gerais, os arquétipos, „esquemas ou potencialidades funcionais‟ que „determinam 

inconscientemente o pensamento‟” (DURAND, 2002, p.30).  

No entanto, é Bachelard que apresenta uma concepção de simbolismo 

imaginário com a qual Durand se identifica: “a imaginação é dinamismo organizador e 

esse dinamismo organizador é fator de homogeneidade na representação” (ibidem).  

O autor optou por se colocar no que denomina “trajeto antropológico, ou seja, a 

incessante troca que existe ao nível do imaginário entre as pulsões subjetivas e 

assimiladoras e as intimações objetivas que emanam do meio cósmico e social” 

(DURAND, 2002, p.41). O símbolo é sempre o produto dessa convergência entre o 

biopsíquico e o social. 

Durand, ao observar essas perspectivas, integrou-as, e seguiu por uma via 

nova, ancorada na reflexologia proposta por Betcherev. Partindo do domínio da 

motricidade, encontra as metáforas de base, categorias vitais da representação. Não está 

vinculado a pulsões, nem a arquétipos relacionados somente ao inconsciente, mas, sim a 

uma estrutura mais ampla, em que a constituição humana como um todo age como 

referencial. Esta seria a “matriz” da emanação: o biológico. 

Os símbolos, derivados de algum tema arquetipal, estariam constelados e 

convergidos em dois grandes regimes, o diurno e o noturno. Esses dois regimes partem, 

por sua vez, de três dominantes básicas da compleição biológica humana: a postural, a 

digestiva e a copulativa. Os símbolos se direcionam no sentido dessas figurações, por 

isso, podemos dizer que existe entre eles uma relação homóloga, não sendo possível 

estabelecer uma relação análoga, ou de “interpretação”. Segundo o autor, 

As „dominantes reflexas‟ que Vedenski e depois Betcherev e a sua escola iriam 

estudar de maneira sistemática são exatamente os mais primitivos conjuntos 

sensório-motores que constituem os sistemas de “acomodações” mais 

originários na ontogênese e aos quais, segundo a teoria de Piaget, se deveria 
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referir toda a representação em baixa tensão nos processos de assimilação 

constitutivos do simbolismo. (DURAND, 2002, p. 47). 

Partindo das especificações apresentadas no quadro da classificação isotópica 

das imagens proposto por Durand (DURAND, 2002, p.243), podemos enfatizar alguns 

aspectos de cada regime. 

O regime diurno das imagens ou regime heroico é onde constelam estruturas 

esquizomórficas, que contemplam a idealização, o diairetismo, o geometrismo e a 

antítese. Seus princípios de explicação e de justificação são o de exclusão, contradição e 

de identidade. Seu reflexo dominante é o postural e seus esquemas “verbais” são 

distinguir, separar e subir. Os arquétipos relacionados são o puro em oposição ao 

manchado, o claro em oposição ao escuro e o alto em oposição ao baixo.  

O regime noturno divide-se em duas estruturas: dramático ou místico. O 

regime dramático é caracterizado pela coincidência e sistematização, dialética dos 

antagonistas, dramatização, historização e progressismo. Os princípios de explicação e 

justificação é o princípio da causalidade. Sua dominante é a copulativa e seus esquemas 

“verbais” são ligar, amadurecer, progredir, voltar e recensear. Os arquétipos são o futuro 

e passado. Já o regime místico contempla o redobramento e a perseveração, 

adesividade, realismo sensorial e a miniaturização. Seus princípios são de analogia e 

similitude, e sua dominante é a digestiva. Seus esquemas “verbais” são confundir, 

descer, possuir e penetrar. Os arquétipos “atributos” são o profundo, o calmo, o quente, 

o íntimo e o escondido. 

Todos esses aspectos trazidos por Durand em relação ao simbólico podem 

apresentar um caminho para a compreensão de nosso quotidiano através das imagens 

que produzimos e consumimos. Entendendo que as imagens publicitárias fazem parte 

desse cenário e apresentam uma força baseada numa retroalimentação com o social, 

trazemos a publicidade de Chanel Nº5 com a intenção de compreender possíveis 

indicativos de nosso presente, especialmente no que se refere a um possível paradoxo 

entre o espírito da estilista e o romantismo presente na publicidade de seu perfume. 

 

3. Chanel e os regimes das imagens nos filmes publicitários de Chanel Nº5 

Coco Chanel (1883-1971) deixou como legado uma verdadeira revolução para 

o vestuário feminino. Inspirada por roupas esportivas, uniformes de marinheiros e trajes 

de caçadores da elite inglesa, Chanel trouxe o conceito de conforto, elegância e 

liberdade para a mulher. Por sua contribuição e influência, a revista norte-americana 
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Times, em 1998, a colocou entre os vinte artistas que marcaram o século XX 

(LIPOVESTKY; ROUX, 2005). 

Através de publicações biográficas, como livros, filmes e vídeos na internet, é 

possível delinear o perfil de Coco Chanel como uma mulher de personalidade forte e 

controversa. De acordo com os registros, a estilista reinventava sua própria história, o 

que contribuiu para a construção de uma lenda em torno de seu nome. Do status de órfã 

abandonada em um convento no interior da França até tornar-se uma das mulheres mais 

ricas e influentes da Europa, a trajetória de Chanel envolveu um grande talento para o 

empreendedorismo, casos amorosos com empresários, aristocratas e artistas, um suposto 

envolvimento com o nazismo, e, depois de um período de ostracismo, uma volta triunfal 

ao mundo da moda aos 71 anos de idade (PICARDIE, 2011). 

A marca criada por Chanel perpetuou esse espírito provocador e 

revolucionário, evidenciando aspectos marcantes da personalidade da estilista como 

estratégia de marketing. Em vídeos no site Inside Chanel
3
, a marca ressalta de forma 

evidente características como liberdade, independência, força e sucesso feminino. 

As campanhas do perfume Chanel Nº5, talvez o produto mais famoso da grife, 

mostram essa mulher forte e decidida, bem como ressaltam um lado bastante romântico, 

em que a mulher parece sempre estar dependendo da presença masculina para sentir-se 

realizada. Ao que parece, a mulher de Chanel Nº5 “vive” para esse encontro. 

De acordo com Lins (2012), a partir do movimento romântico, iniciado no final 

do século XVIII, o amor tornou-se a grande motivação da existência humana, sendo 

condição indispensável para uma vida feliz. Fatores como a crença na paixão, no “amor 

à primeira vista”, e na convicção de que o amor é a chave da felicidade fizeram do amor 

romântico o tema central de diversas obras artísticas e produtos midiáticos.  

Para Rüdiger (2013), o romantismo propagandeado pelos meios de 

comunicação é capaz de causar profundo descontentamento e desconexão com a 

realidade, pois reitera uma atitude fantasiosa 

segundo a qual o amor tem de ser único e para sempre, é algo imediato e 

predestinado, mas que ocorre por acaso e conta apenas com as circunstâncias, 

desde que o homem seja ao mesmo tempo meigo e poderoso e a mulher dócil e 

bonita (RÜDIGER, 2013, p.79).  

 

Como a mulher de Chanel Nº5 pode ser forte e independente se sua atitude é de 

tamanha dependência dessa relação? Ela é dócil? O homem é poderoso e ela também? 

                                                 
3
 http://inside.chanel.com/pt/quest-for-freedom 
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Existe uma luta por esse poder? Diante do que parece contraditório, busca-se nessas 

peças publicitárias a compreensão do imaginário que nos cerca, considerando que todo 

esse quadro é reflexo de uma presença imaterial, uma atmosfera sob a qual todos 

vivemos.  

Selecionamos para uma breve análise cinco filmes publicitários representando 

as cinco décadas de mídia televisiva para o perfume: “La Piscine” (1979), 

“Monuments” (1986), Sentiment Troublant (1993), “Le Film” (2004)  e  “The one that I 

want”  (2014). Os filmes foram escolhidos por apresentarem narrativas envolvendo 

alguma relação amorosa entre casais.  

Iniciamos com o filme “La Piscine”, de 1979
4
. Uma mulher atravessa um 

grande jardim rumo a uma piscina (regime heroico). A próxima cena e todas as 

seguintes mostram a mulher diante da piscina, em repouso, olhos fechados, como que 

sonhando. A piscina é o recipiente, profundo e calmo (regime místico). A sombra de um 

avião cruza a água da piscina. Para Durand, o avião pode ser substituto da “barca” 

(DURAND, 2002, p.251) e um dos símbolos do regime místico. 

A imagem de um homem surge diáfana (confundir - regime místico), e 

mergulha na piscina – o ato de mergulhar é descer, penetrar. Do mesmo modo que o 

homem surgiu, desaparece ao emergir da piscina.  

 

Figura 1: imagens do filme publicitário “La Piscine” 

 

O próximo filme a ser analisado é “Monuments”, de 1986
5
. A peça inicia com 

duas pessoas diante de uma janela de um prédio muito alto (regime heroico). A mulher 

beija o homem mais velho na testa, trazendo o regime místico através da proximidade e 

da atitude da mãe. Na cena seguinte, ela aparece dirigindo um carro preto (regime 

dramático). 

                                                 
4
 Disponível em http://inside.chanel.com/pt/no5/campaigns/1979_no5_la_piscine  

5
 Disponível em http://inside.chanel.com/pt/no5/campaigns/1986_no5_monuments  

http://inside.chanel.com/pt/no5/campaigns/1979_no5_la_piscine
http://inside.chanel.com/pt/no5/campaigns/1986_no5_monuments
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A mulher fala ao telefone de um posto de combustível: está separada de alguém 

fisicamente – regime heroico. O garoto que atende no posto demonstra interesse por ela, 

os dois trocam olhares – aproximação, realismo sensorial – regime místico.  

A sombra do avião (remete à barca, regime místico) passa por sobre a mulher, 

parada em pé, olhando para o alto (regime heroico). A mulher se aproxima do homem e 

os dois se beijam (final – regime dramático). 

 

Figura 2: Imagens do filme publicitário “Monuments” 

 

O filme “Sentiment Troublant”, de 1993
6
, é um remake de uma cena do filme 

“Gilda”, de 1946. Podemos entender que realizar uma reconstituição de algo é voltar ao 

passado – regime dramático. 

Tudo se passa à noite, à meia-luz, em um ambiente íntimo: o quarto da mulher 

que está se perfumando – todos são aspectos que remetem ao regime místico. Um 

homem chega vestindo smoking enquanto ela está de camisola (antítese – regime 

heroico) e ela começa a falar-lhe:  

 “Você me odeia, não? Diga. O ódio é uma emoção muito excitante. Você já 

percebeu? Eu odeio você também. Eu odeio tanto que penso que vou morrer disso. 

Morrer...” 

Todo esse texto é proferido enquanto ela segura o perfume atrás de si, como 

escondendo uma arma (antítese – regime heroico). No entanto, ao final do texto, ela 

sorri e beija o homem (final – regime dramático). 

                                                 
6
 Disponível em http://inside.chanel.com/pt/no5/campaigns/1993_no5_sentiment_troublant.  

http://inside.chanel.com/pt/no5/campaigns/1993_no5_sentiment_troublant
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Figira 3: Imagens do filme publicitário “Sentiment Troublant” 

 

Em 2004, Chanel Nº5 lançou o filme publicitário “Le Film”
7
, já produzido 

visando a reprodução via internet, com dois minutos de duração. O filme inicia 

mostrando um homem observando o crepúsculo (confundir: regime místico). Logo em 

seguida, anoitece e vê-se as luzes de Nova York (luzes da noite – regime místico). Em 

locução off, o homem narra toda a história (passado: princípio de causalidade – regime 

dramático). 

Loc. off homem:  “Quando eu acordei dentro deste sonho? Eu devo ser a 

única pessoa no mundo que não sabia quem ela era...” (desconhecido, caverna, 

escondido – regime místico). 

Uma famosa atriz, que parece estar chegando para um grande evento, desce 

correndo de um carro numa crise nervosa, fugindo das câmeras. A câmera é baixa e a 

mulher torna-se grande, seu vestido cobre quase toda a cena. Esse ponto de vista lembra 

o agigantamento relacionado ao regime diurno. Notícias são dadas pela televisão: 

Voz de jornalista 1: “O desaparecimento da mais famosa atriz do   mundo...”                                                                                                                        

gggggg  Voz de jornalista 2: “Muita pressão...” 

O tom é de polêmica – regime diurno. A mulher entra em um táxi, e por acaso 

é onde o homem está (regime dramático).  

Loc. off homem:  “Mas meu mundo nunca seria o mesmo novamente depois 

que ela entrou em minha vida.”(Progredir – regime dramático). 

Mulher para o motorista de táxi: “Dirija.” (Progredir, roda – regime 

dramático). 

Os dois aparecem na cobertura onde o homem mora. Ela diz, aliviada: “É 

bonito aqui em cima, tudo parece tão em paz” (calmo, íntimo – regime místico). O 

homem pergunta para a mulher:“Quem é você?” (escondido – regime místico). 

                                                 
7
 Disponível em http://inside.chanel.com/pt/no5/campaigns/2004_no5_le_film.  

http://inside.chanel.com/pt/no5/campaigns/2004_no5_le_film
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A mulher, já usando uma roupa do homem, desce dançando através de uma 

escada e responde: “Eu sou uma dançarina, eu amo dançar!”. Eles se beijam. (ritmo – 

regime dramático).  

Loc. off homem: “Não importava, eu sabia quem ela era para 

mim”(perseveração: regime místico).  

Ele pede que ela vá embora com ele, e ela diz que o ama. (regime dramático). 

Na cena seguinte, que parece ser um outro dia, um homem aparentando interpretar o 

empresário da atriz está na casa com o casal e diz à ela: “você precisa estar lá 

amanhã”, ao que ela responde: “eu não ligo para o amanhã” (antítese - regime 

heroico). 

O casal aparece novamente em um táxi, se despedindo tristemente. 

Homem: “É a coisa certa a fazer.” 

Mulher: ““Ninguém pode roubar nosso sonho... ninguém....adeus.” 

(íntimo, escondido: regime místico). 

De volta à cena inicial, o homem termina a locução em off, contando o fim da 

história: “E então ela se foi. Ela teria esquecido? Eu sei que eu não esquecerei... seu 

beijo... seu sorriso... seu perfume...” (íntimo: regime místico). 

Finaliza com a cena da mulher sendo recebida em um evento, sob as luzes das 

câmeras e novamente em câmera baixa, transmitindo uma sensação de grandiosidade 

em tudo (regime diurno). Ela parece lembrar-se do homem, ele está pensando nela. 

(passado – regime dramático). 

 Figura 4: Imagens do filme publicitário “Le Film” 

 

O filme The one that I want” (2014)
8
 , com aproximadamente três minutos de 

duração, é todo intercalado com cenas do passado e futuro – regime dramático. Para fins 

de compreensão, iremos analisar as cenas cronologicamente, sem prejuízo ao simbólico 

de cada uma delas. 

                                                 
8
 Disponível em: http://inside.chanel.com/pt/no5/campaigns/2014_no5_the_one_that_i_want. 

http://inside.chanel.com/pt/no5/campaigns/2014_no5_the_one_that_i_want
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O filme abre com uma cena subaquática. Mostra uma mulher que está surfando 

– todo esse contexto é altamente simbólico, a água profunda traz uma série de 

referências relacionadas ao regime místico. 

A mulher, de dentro do mar, percebe que o homem com o qual se imagina que 

ela mantenha um relacionamento está saindo de sua casa, à beira da praia. Isso parece 

deixá-la incomodada (antítese – regime heróico). Ela sai correndo em direção à casa, 

mas não consegue alcançá-lo (morada – regime místico). Ele parte em um carro. O 

automóvel remete à barca (regime dramático). No entanto, deixa um envelope para ela, 

onde lê-se: “ao meu coração eu tenho de ser verdadeiro”(profundidade – regime 

místico). 

Ali tem uma carta. O que ocorre é que a personagem encontra o envelope no 

exato instante em que sua filha pequena (futuro - regime dramático) entra em cena com 

a babá (a figura da mãe – regime místico), e então ela prefere deixar para abri-lo em 

outra circunstância, mesmo mostrando preocupação com seu conteúdo (regime 

dramático). 

 Na cena seguinte, está se maquiando e arrumando os cabelos na companhia da 

filha, e, juntas, brincam com o perfume (intimidade, morada – regime místico). A 

menina sai com a babá parecendo ir à escola, e a mulher aparece agora fotografando 

para a marca Chanel em um estúdio (identidade – regime heróico). Somente após a 

sessão de fotos, a personagem pega novamente o envelope e decide abri-lo. Lê a 

mensagem e deixa o estúdio, nitidamente abalada (regime dramático).  É neste momento 

que o espectador pode ler o teor do bilhete:  

“É você quem eu quero”(profundidade – regime místico). 

 

A personagem dirige até Nova York ao anoitecer, passando sobre uma ponte 

(miniaturização – regime místico). Corre em uma rua escura, iluminada apenas por 

pontos de luz (noite – regime místico).  Chega a um pequeno teatro onde o homem está 

assistindo a um espetáculo musical (ritmo – regime dramático). Ela se aproxima, senta-

se em seu colo e o beija (final – regime dramático). 

 Figura 5: Imagens do filme publicitário “The one that I want” 
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A predominância do regime noturno nos cinco filmes analisados nos remete ao 

que Maffesoli pondera sobre a pós-modernidade: estamos diante de um tempo em que a 

razão se submete à emoção, que impera com suas forças e fraquezas. Em suas palavras 

talvez seja possível colocar o que melhor se traduza para o caso específico de Chanel: 

Retomando as categorias de Gilbert Durand, o símbolo do gládio, instrumento 

ativo, cede lugar ao da taça, do oco, da vacuidade. Talvez seja assim que 

convém compreender o que chamei de feminização do mundo (MAFFESOLI, 

1998a, p.116). 

 

A tradição moderna foi pautada pela concepção fálica, que determinou a 

dominação do homem sobre a mulher e também sobre a natureza. Na perspectiva do 

autor, observa-se de forma empírica nas últimas décadas essa feminização, que 

introduziu aos poucos a pós-modernidade. Percebemos que, em cinco diferentes 

décadas, a publicidade de Chanel constrói e é construída por um imaginário afinado 

com esse momento descrito por Maffesoli.  

 

Considerações provisórias 

 

Não nos interessa encontrar uma verdade, e nem um sentido definitivo das 

coisas, mas como lembra Maffesoli, um “manter-se sempre a caminho”. 

O que se procurou aqui foi traçar um pequeno esboço relacionado à grande teia 

complexa que é o imaginário. Nada se interpreta – tudo está aí, simplesmente é. Não se 

pode tentar identificar os símbolos, pode-se apenas tentar captá-los em sua imanência. E 

foi tentando seguir suas pistas que pudemos perceber detalhes significativos para a 

pesquisa em andamento.  

A presença do regime noturno manifesta a supremacia das emoções, e o 

romantismo talvez seja, desde o século XVIII, uma das primeiras pistas do que seria a 

pós-modernidade. Parece-nos natural que ele ainda viva, e com muita força.  

Mas o que se pode pensar partindo dessa observância, é que, acima da 

independência e poder da mulher representados por Chanel e do próprio romantismo 

trazido por suas campanhas, talvez esteja a feminização do mundo à qual Maffesoli se 

refere. Não se trata de uma luta pelo poder nem pela emancipação por parte do sexo 

feminino. Não é a mulher em si. Com sua capacidade antecipadora, o que Coco talvez 

tenha captado ainda na modernidade tenha sido essa movimentação em processo.  

Nesse sentido, tanto seu espírito libertário quanto uma possível dependência do 

amor romântico mostrada pela publicidade da marca não precisam ser vistos como 
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forças que parecem antagônicas. Sob a égide desse tempo que está em transformação, 

existem justaposições entre coisas que (inicialmente) não apresentam contiguidade. São 

bricolagens, mixagens, talvez alternativas para a inexorabilidade da vida. Viver com 

independência e, também, dependendo de um amor. Essa contradição aparente é uma 

das nossas criações para poder sobreviver. E, ao mesmo tempo, é uma das evidências 

maiores desse espírito que retorna. 
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