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Resumo 
 

Este artigo se dedica a uma revisão teórica da conceituação de espaços plástico e de               
consumo, desenvolvidos com o objetivo de explicar o composto das mediações           
existente na abordagem das representações líquidas. O conceito dessa abordagem,          
publicado no livro Representações Líquidas, discute a questão da “representação” sob o            
cenário formado por mediações líquidas, fortalecidas pelas novas tecnologias e os novos            
processos de consumo e produção de conteúdo imagético. Esta revisão apresenta mais            
direcionamentos teóricos desses “espaços” constituintes da abordagem como forma de          
avançar na sua compreensão. 
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As Representações Líquidas 

O livro Representações Líquidas (QUARESMA, 2017) aponta que as imagens          

fotográficas são representações líquidas e o tipo de experimentação de mundo que está             

facilmente a nosso alcance - mas no qual arbitrariamente nos sentimos pouco            

responsáveis por construir sentidos imperativos impostos por um centro dominador. A           

abordagem desenvolvida considera que os espaços de experimentação imagéticos, por          

contarem, prioritariamente, com a relação do espectador e suas relações de sentido, são             

espaços reais, verdadeiros, portanto, críveis de representação do real. Sendo assim, é a             

experimentação que nunca acaba. O cenário que se apresenta dessa experimentação é            

coletivo, real, interativo, manipulável e descartável.  

Como já explicava Marcondes Filho (1998, p.15), nosso cenário é coletivo           
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porque o novo mundo imaterial é acessível a todos os que operam computadores             

pessoais e se coletiviza. É real porque se trata de um espaço onde efetivamente ocorrem               

fatos reais e concretos. É interativo porque trabalha conosco, considera nossas           

interferências e se recompõe a partir delas. E com base em nossos estudos recentes,              

nosso cenário também é manipulável e descartável. É manipulável porque softwares de            

produção, tratamento e manipulação de imagens (sejam elas texto, fotografia,          

audiovisual, imagens computacionais) estão cada vez mais acessíveis e avançados. É           

descartável porque os laços que temos com esse cenário são dinâmicos, por vezes,             

efêmeros, mas também podem ser intensos.  

Esse cenário nos lembra o contexto de um processo que está longe de ser              

simples e direto, que é o significado de “representação”. Hall (2016) nos explica que              

“representação é uma parte essencial do processo pelo qual os significados são            

produzidos e compartilhados entre os membros de uma cultura”. Ações estas que fazem             

com que as pessoas criem elos sensíveis, os quais, acreditam muitos teóricos, estão             

vivendo um impasse provocado por uma crise representacional quase irremediável. Há           

os otimistas como Bourdieu (1998), que defendem a possibilidade de reverter o            

problema. Outros como Baudrillard (1996), sinalizam um caminho sem volta e           

determinam o fim da representação. 

Com a abordagem das “representações líquidas”, defendemos que as mediações          

sociais, fortalecidas pelas novas tecnologias e os novos arranjos de consumo e produção             

de conteúdo imagético (seja ele texto, fotografia, audiovisual, imagens computacionais),          

inauguram um processo pelo qual os significados são produzidos e compartilhados,           

fazendo da cultura um lugar amplo de experimentação na qual os espaços plástico e de               

consumo assumem papel importante no movimento da representação social         

contemporânea. Conteúdo considerado “representação” porque produzem significados.       

E “líquidos” porque esse mesmo conteúdo constrói nosso espaço de consumo, no qual             

as manifestações de experimentação são dinâmicas, por vezes, efêmeras, intensas ou           

não, retroalimentando um movimento de descarte - desse mesmo conteúdo - nunca antes             

vivido pela humanidade. 

Hall (2016) ao explicar as abordagens teóricas da Representação, destaca            
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aquela que reconhece o caráter público e social da linguagem, que é a abordagem              

construtivista. Segundo o autor, ela atesta que nem as coisas nelas mesmas, nem os              

usuários individuais podem fixar os significados na linguagem. “As coisas não           

significam: nós construímos sentido, usando sistemas representacionais - conceitos e          

signos” (p.48). A abordagem construtivista, de acordo com Hall, afirma que são os             

atores sociais que usam os sistemas conceituais, o linguístico e outros sistemas            

representacionais de sua cultura para construir sentido, para fazer com que o mundo seja              

compreensível e para comunicar sobre esse mundo, inteligivelmente, para outros. 

Por esse motivo, a princípio, defendemos o protagonismo dos atores sociais na            

abordagem das representações líquidas. Ela tem muito do entendimento construtivista e           

avança, a partir do mesmo princípio, quando insere a questão da experiência no espaço              

de consumo. Como já compreendia Culler (apud HALL, 2016), todos os sentidos são             

produzidos dentro da história e da cultura, sempre sujeitos à mudança. É o que acontece               

quando nos inserimos no espaço de consumo, que estamos sempre protagonizando           

experiências que fazem mudar sentidos, significados e a forma como produzimos eles. 

Por outro lado, a abordagem discursiva, desenvolvida por Foucault (apud          

HALL, 2016), também nos ajuda a compreender o espaço de consumo da “abordagem             

líquida” da representação trabalhada neste estudo. Tudo isso porque, como explica Hall            

(2016), o discurso define e produz os objetos do nosso conhecimento, governa a forma              

com que o assunto pode ser significativamente falado e debatido, e também influencia             

como ideias são postas em prática e usadas para regular a conduta dos outros. Dentro               

desse viés, o espaço de consumo carrega a dimensão ampla desse lugar onde o sentido,               

o discurso, a prática e os indivíduos estabelecem relações de poder potencializadas            

pelas novas formas de comunicação amparadas pelas acelerados avanços tecnológicos. 

 

O Espaço Plástico 

 

Quando apresentamos o espaço plástico como um dos caminhos de          

compreensão da abordagem líquida da representação, já tínhamos observado que esse           

“lugar” da “imagem fotográfica” carregava uma magnitude mutacional devido a todos           

3 
 



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

 

os avanços tecnológicos ligados à produção de conteúdo imagético na          

contemporaneidade. Até nos aproximamos do pensamento de Baudrillard (1996),         

quando descreve o quarto estágio - terminal - do signo, no qual as experiências, as               

formas e os códigos se apresentam mais reais do que a própria realidade. Para o autor, a                 

simulação já não é a simulação de um território, de um referencial, de uma substância.               

Trata-se do Hiper-Real, a geração pelos modelos de um real sem origem nem realidade. 

Então, nos perguntamos, de onde partem “os modelos de um real” sem origem?             

Se não partem das “coisas”, porque elas não produzem “significados”, de onde partem?             

Se o Hiper-Real não parte das relações sociais de poder, de onde parte? Onde nasce? 

O espaço plástico das imagens, sejam elas textuais, fotográficas, audiovisuais ou           

computacionais, vem ganhando novos patamares. Patamares estes que estão ligados,          

amplamente, às suas características morfológicas, ao nível de expressão, ao dispositivo           

e aos arranjos de consumo desse mesmo espaço plástico.  

Antes de qualquer aprofundamento, é preciso remontar à questão do espaço           

representado, “essa categoria fundamental de nosso entendimento, aplicada à nossa          

experiência do mundo real”, como já afirmava Kant (apud Aumont, 1993). Entre muitos             

outros elementos, nem a perspectiva nem mesmo a profundidade são o espaço, “espaço”             

esse que já tem uma relação com o espaço plástico, aonde, em tempo, vamos chegar.               

Segundo Aumont (1993), o espaço se dirige de modo coordenado a nossas sensações             

visuais e táteis. Por outro lado, mesmo no interior do visível, a expressão icônica do               

espaço mobiliza muitos outros fatores além da perspectiva (em particular todos os            

efeitos de luz e de cores). 

Em continuidade dessa linha de pensamento, há ainda a ideia de espaço aberto e              

espaço fechado. O primeiro está fundado na noção de objeto e na geometria da              

proximidade, ilimitado. O segundo ligado à função da moldura, a qual provoca um             

fechamento do espaço, que se torna limitado, de modo imaginário mas coercitivo.            

Aumont (1993) explica que o espaço fechado pela moldura da imagem, a qual se              

identifica por completo com as bordas do cubo perspectivo, significa concretamente a            

imposição da “grade” geométrica sobre o espaço real da experiência e dos objetos. 

Ainda com Aumont (1993, p.139-140), porque consegue ser claro em suas           
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explicações, “olhar uma imagem é entrar em contato, a partir do interior de um espaço               

real que é o do universo cotidiano, com um espaço de natureza bem diferente, o da                

superfície da imagem”. Para o autor, os elementos propriamente plásticos da imagem            

(representativa ou não) são os que a caracterizam como conjunto de formas visuais e              

que permitem constituir essas formas. A princípio, a “superfície e sua organização -             

composição”, a “gama de valores ligada à maior ou menor luminosidade”, a “gama de              

cores e suas relações de contraste”, os “elementos gráficos simples” e a “matéria, na              

medida que proporciona a percepção, como a granulação”; são os elementos que fazem             

a imagem e com os quais o espectador se defronta. 

Quando o espaço plástico sofre alterações de qualquer natureza ligadas ao           

conjunto de formas visuais e que permitem constituir as formas representativas, a            

imagem sofre alterações, é fato. Outra transformação é quanto à experiência que o             

espectador vai desenvolver com essa mesma imagem. A “plasticidade”, no sentido           

amplo da palavra, principalmente ligada ao ramo da física que estuda o comportamento             

de corpos materiais que se deformam ao serem submetidos a ações externas e não              

retornam mais ao estágio inicial. Na contemporaneidade, o espaço plástico das imagens            

está mais sujeita a sofrer o tipo de “deformidade” que julga qualquer objetivo de              

manipulação. O “não-retorno ao estágio inicial” nada tem a ver com física, mas com a               

liberdade de fazer do espaço plástico o espaço legítimo de manipulação da experiência,             

das formas e dos códigos. 

“Geração pelos modelos de um real sem origem nem realidade”, como afirma            

Baudrillard (1996), anunciando a morte da representação? Para nós, trata-se de um            

processo de criação de novos sistemas conceituais, o linguístico e outros sistemas            

representacionais de sua cultura para construir sentido, para fazer com que o mundo seja              

compreensível e para comunicar sobre esse mundo, inteligivelmente, para outros; como           

ressaltou Hall (2016) ao explicar a abordagem construtivista da representação. Quais           

imagens “manipuladas” não comunicam sentidos, hoje? Quais delas não comunicam          

sobre os novos tempos? Quais delas, organizadas no contexto de outros códigos, não             

representam a nossa experiência vivida? 
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O Espaço de Consumo 

 

Não há como separar a imagem e a experiência de consumo, em todos os              

âmbitos. A representação é mercadológica nos moldes contemporâneos. Construída com          

sabores mistos. “Sabores”, entendidos aqui como “experiências vividas” e distantes de           

serem estáticos e monótonos no conteúdo imagético produzido pela indústria do           

consumo, que é constituída hoje por princípios participativos. 

O desenvolvimento do Marketing 3.0 não foi um movimento aleatório. Dentro           

das mudanças rápidas e avassaladoras, crises financeiras, aumento do nível de pobreza e             

desemprego, novas tecnologias, mudanças entendidas como pilares desafiantes,        

exigiram que o marketing fosse repensado porque elas têm impacto profundo no            

comportamento de produtores e consumidores. Philip Kotler explica: 

 

“Desde o início do ano 2000, a tecnologia da informação penetrou o mercado             

mainstream, transformando-se no que consideramos hoje a nova onda de          

tecnologia. Essa nova onda abrange uma tecnologia que permite a          

conectividade e a interatividade entre indivíduos e grupos. A nova onda de            

tecnologia é formada por três grandes forças: computadores e celulares baratos,           

Internet de baixo custo e fonte aberta. A tecnologia permite que os indivíduos             

se expressem e colaborem entre si”. (KOTLER, 2010, p.07) 

 

Nessa era da participação, as pessoas criam e consomem notícias, ideias,           

imagens e entretenimento. Para Kotler (2010), a nova onda de tecnologia transforma as             

pessoas de consumidores em “prosumidores”. Nesse sentido, o Marketing 3.0 convida           

os consumidores a participar do desenvolvimento de produtos da empresa e de suas             

comunicações e a experiência humana é a palavra-chave desse movimento colaborativo.           

O conceito de marketing já foi levado à arena das aspirações, dos valores e do espírito                

humano, na qual “os consumidores são seres humanos completos, cujas outras           

necessidades e esperanças jamais devem ser negligenciadas” ( p.05). 

Se nos encontramos na arena das aspirações, dos valores e do espírito humano,             

também nos encontramos na arena das arbitrariedades. Um lugar cheio de paradoxos            
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criados pela globalização, outra grande força, além do impacto da tecnologia, que molda             

as novas atitudes do consumidor em relação ao Marketing 3.0. Na arena das             

arbitrariedades, os indivíduos sentem-se ansiosos e sobrecarregados por muitos valores          

conflitantes, buscam uma noção de continuidade na vida e conexões uns com os outros.              

Sobre esse movimento, Bauman (2003) afirma que se foi a maioria dos pontos firmes e               

solidamente marcados de orientação que sugeriam uma situação social que era mais            

duradoura, mais segura e mais confiável do que o tempo de uma vida individual. E               

explica: 

 

“[...] nenhum agregado de seres humanos é sentido como ‘comunidade’ a           

menos que seja ‘bem tecido’ de biografias compartilhadas ao longo de uma            

história duradoura e uma expectativa ainda mais longa de interação frequente e            

intensa. É essa experiência que falta hoje em dia, e é sua ausência que é referida                

como ‘decadência’, ‘desaparecimento’ ou ‘eclipse’ da comunidade - como já          

notava Maurice R. Stein em 1960: ‘as comunidades se tornam cada vez mais             

dispensáveis... As lealdades pessoais diminuem seu âmbito com o         

enfraquecimento sucessivo dos laços nacionais, regionais, comunitários, de        

vizinhança, de família e, finalmente, dos laços que nos ligam a uma imagem             

coerente de nós mesmos’. (BAUMAN, 2003, p.48) 

 

Para Bauman (2003), a decadência da comunidade nesse sentido se perpetua           

porque, uma vez instalada, há cada vez menos estímulos para deter a desintegração dos              

laços humanos e para procurar meios de unir de novo o que foi rompido. Nesse cenário,                

Kotler (2010) sinaliza que o Marketing 3.0 precisa captar essas tendências e focar nas              

experiências humanas para oferecer a esses seres uma imagem propiciadora de           

continuidade, conexão e direção. 

Focar em resolver paradoxos da sociedade é o grande objetivo das marcas            

culturais, abordando questões sociais, econômicas e ambientais em suas comunicações          

com os consumidores. Entretanto, por outro lado, a apropriação pelos mesmos           

consumidores, desse objetivo que parte das marcas culturais, é incentivada pela           

experiência cotidiana no consumo das imagens circulantes na sociedade em rede. De            
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acordo com Kotler (2010), para isso, marcas e consumidores, num ciclo           

retroalimentável, precisam ser dinâmicos, porque tendem a ser relevantes apenas          

durante determinado período, quando certas contradições estão evidentes na sociedade.          

É o que Bauman (2003) chama de “tempos do grande desengajamento”, tempos de             

grande velocidade e aceleração, do encolhimento dos termos do compromisso, da           

“flexibilização”, da “redução”, da procura de “fontes alternativas”. “Os termos da união            

‘até segunda ordem’, enquanto (e só enquanto) ‘durar a satisfação’”. 

É nesse cenário de liquidez que impera a indústria coletivizada de imagens,            

preparada para a demanda de produção e consumo cada vez mais velozes. É desse              

espaço de consumo de qual falamos. Um espaço coletivizado, colaborativo, cheio de            

vias de mão-dupla, todos-todos. Se falamos de paradoxos sociais, aspirações, valores e            

espírito humano, estamos falando, ao mesmo tempo, de espaços de poder constantes. 

Se pensarmos que o propósito dos atores sociais como estratégia de atuação            

contemporânea é criar conteúdos tão contagiantes que não possam ser controlados,           

caracterizando, assim, uma forma de liquidez, como não considerar o espaço de            

consumo como um caminho significativo para compreender as representações líquidas          

nas imagens fotográficas? Conteúdos líquidos ganham participação desproporcional        

com histórias líquidas e “linkadas” entre os atores sociais. Histórias essas que são             

matéria-prima para conteúdos líquidos e “linkados” 24 horas, 365 dias por ano. Uma             

demanda tão grande de conteúdos tende a transformar o espaço de consumo em um              

lugar de magnitude dinâmica dos elos afetivos, de experimentação e descarte, e de             

substituição contínua por novas experiências. 

O espaço de consumo é o lugar das “mediações”, um espaço de articulações             

entre práticas de comunicação e movimentos sociais, para as diferentes temporalidades           

e para a pluralidade de matrizes culturais, como já ressaltou Jesús Martin-Barbero            

(2006), em seu livro “Dos Meios às Mediações”. Entretanto, nossa contemporaneidade           

exige avançarmos para pensar temporalidades e pluralidades no contexto multilíquido, a           

partir dessas matrizes e contemplando a desproporcionalidade da participação do          

indivíduo e, ainda, a falta de controle sobre seus fluxos processuais. Porque não dizer              

que estamos falando de um espaço de prosumidores, não apenas de consumo. 
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As representações líquidas das imagens estão nos espaços “plástico” e de           

“prosumidores”, na multitemporalidade desses dois processos que se inter-relacionam,         

na multipluralidade das matrizes culturais e, principalmente, na autonomia da          

participação do indivíduo. Não se trata mais de uma via de mão dupla, mas vias nas                

quais não se enxergam o início ou o fim, que se cruzam, que se substituem, que se                 

mesclam, escancaradamente transitáveis e abertas para todos os afetos e afetações           

criados no contexto da experimentação. 
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