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Resumo 

 

Neste artigo, nos propomos a analisar o Lollapalooza e, especificamente, as ativações 

feitas pela Skol no espaço do festival, compondo um diálogo que perpassa três dimensões 

do conhecimento: filosofia, comunicação e política. Isso porque os festivais de música 

costumam ser marcadores geracionais e verdadeiros lugares de memória da sociedade, ao 

mesmo tempo em que o Lollapalooza tem sido um espaço de manifestações políticas em 

suas últimas edições. Para a construção dessa análise, nos valemos de estudos referentes 

a teorias de comunicação, cibercultura e manifestações políticas no contexto atual.  Como 

referencial teórico, destacamos autores como Zygmunt Bauman, Pierre Levy, Llosa e 

Fléchet  

 

Palavras-chave: festivais de música, Lollapalooza, cultura, política, marcas. 

Processos comunicacionais na contemporaneidade 

Toda vida atual é encontro. (Martin Buber) 

 

No mundo contemporâneo, onde os encontros acontecem? Para alguns pensadores 

da atualidade, seja para o bem ou para o mal, os encontros acorrem, em grande medida, 

no mundo virtual. O filósofo Pierre Lévy (1999) acredita que essa nova era tecnológica 

oferece uma grande oportunidade de interação e de criação de uma inteligência coletiva 

no âmbito da cibercultura. Já o sociólogo Zygmunt Bauman (2011) pensava que as redes 

sociais alteraram significativamente as relações humanas, já que estas passaram a ser 

regidas pela lógica do input/output, isto é, o ato de adicionar e deletar. 
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Entretanto, é um fato que as pessoas continuam a vivenciar a experiência do 

encontro, fora do mundo virtual, pelos mais diversos motivos. No caso do presente artigo, 

pretendemos iniciar um diálogo a respeito de uma experiência de encontro em festivais 

de música, mais especificamente, no Lollapalooza em sua sexta edição brasileira que 

ocorreu entre 25 e 26 de março de 2017. Esse diálogo perpassa três dimensões do 

conhecimento: filosofia, comunicação e política. 

O encontro é o ponto de partida da filosofia de Martin Buber, pensador nascido em 

Viena em 1878. A filosofia do encontro é peça chave de seu pensamento, pois é desse 

encontro entre o Eu e o Tu que a relação de alteridade é constituída. É no instante que o 

indivíduo se torna presente ao outro que a comunicação, a criatividade, o fazer, a 

descoberta e a própria forma do mundo são delineadas (BUBER, 2001, p. 56). 

Segundo Castells, “comunicação é o processo de compartilhar significado pela 

troca de informações” (2013, p. 11). Desta maneira, o ato da comunicação de desdobra 

no encontro com as mais variadas esferas do mundo, a sociedade e o indivíduo, o público 

e o privado e, atualmente, as realidades objetiva e virtual. Nesse processo, o sentido e o 

significado não mais dependem exclusivamente do instrumento hermenêutico instalados 

em nosso aparelho cognitivo, mas também do condicionamento do ambiente onde a 

comunicação ocorre. 

Sendo assim, os meios de comunicação alçaram uma grande importância, 

especialmente a partir das revoluções apontadas pelos estudiosos canadenses Innis e 

McLuhan. A primeira seria o advento da imprensa que possibilitou o acesso aos escritos, 

antes de posse dos intelectuais e, mais próximo historicamente de nós revolução 

audiovisual com o advento dos meios de comunicação de massa, entre os quais, a internet 

que possibilitou a criação das redes sociais (RÜDIGER, 2011, p. 122, 123). 

Tal mudança no campo da informação alterou significativamente os processos de 

comunicação, pois o meio e a mensagem, “claramente” definidos pela modernidade 

dentro dos limites da razão fosse esta cartesiana ou kantiana, tonara-se difusa num mundo 

globalizado onde os signos e seus significados ganham a cada dia contornos e nuances 

diferentes, pois “a concretização do signo verbal – a palavra – está na dinâmica da vida 

social” (BACCEGA, 2011, p. 35). 

Nesse universo plural, multicultural e globalizado, o desafio de analisar os 

processos comunicacionais é gigante. A expressão cunhada por Martin-Barbero 

“topografia movediça” nos remete à imagem do terreno arenoso o qual aguarda os 
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pesquisadores da comunicação. Montar um mapa, uma cartografia cognitiva, segundo o 

autor, tem sido objeto recorrente de disputas no meio acadêmico, pois em tempos de 

relativismo conceitual “a cartografia não pode representar fronteiras estabelecidas. Os 

mapas cognitivos chegam hoje a outras figuras, desprovidos de fronteiras que unem que 

se desagregam e se interconectam”. (2004, p. 13) 

O que busco com esse mapa é reconhecer que os meios de comunicação 

constituem hoje um marco chave de condensação, de intersecção de 

múltiplas redes de poder de produção cultural, mas também, alertar, ao 

mesmo tempo, contra o pensamento único que legitima a ideia de que a 

tecnologia hoje e o grande mediador entre as pessoas e o mundo 

(MARTIN-BARBEIRO, 2004 p, 197). 

Diversos autores têm observado esse fenômeno, cada qual com sua contribuição, 

para iluminar essa “nova” forma de exercício democrático que acontece na virtualidade 

através das redes sociais. Entre esses pensadores, podemos citar Pierre Levy, Michael 

Maffesoli, Massimo di Felice, Luc Ferry, Zygmunt Bauman, entre outros. Bauman (2011) 

em uma entrevista ao Fronteiras do Pensamento, falou sobre o papel das redes sociais no 

debate político contemporâneo como uma “versão da ágora grega” na qual aconteciam as 

discussões políticas na antiguidade clássica, com uma diferença fundamental: na polis 

grega, os debates versavam sobre o bem comum, a res pública, enquanto nas redes sociais, 

em geral, o embate é travado por indivíduos que se apropriam de certas “causas” como 

sendo parte de suas crenças pessoais.  

Desde os reality shows aos grupos de WhatsApp, passando pelas redes sociais e 

festivais de entretenimento, a exposição do privado e o consumo dessa exposição na 

esfera pública, motivada pela necessidade de aceitação, aprovação e da própria existência 

numa sociedade pautada na espetacularização, levanta questões éticas que precisam de 

uma reflexão aprofundada no campo da comunicação. 

Pensamos que, para tanto, precisamos problematizar os referenciais éticos e, por 

conseguinte, políticos, que regem as nossas atuais formas sociais. Neste sentido, Martin 

Buber, contribui com seu pensamento dialógico para quem, logos e práxis, reflexão e ação 

estão intimamente relacionados. Para Buber, a palavra é princípio, fundamento da 

existência humana, comunicação que se dá na existência, na relação Eu e Tu, 

possibilitando uma ontologia do humano a partir do diálogo. 

 



 

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

 

 4 

A relação com o Tu é imediata. Entre o Eu e o Tu não se interpõe 

nenhum jogo de conceitos, nenhum esquema, nenhuma fantasia; e a 

própria memória se transforma no momento em que passa dos detalhes 

à totalidade. Entre o Eu e o Tu não há fim algum, nenhuma avidez ou 

antecipação; e a própria aspiração se transforma no momento em que 

passa do sonho à realidade. Todo meio é obstáculo. Somente na medida 

em que todos os meios são abolidos, acontece o encontro. 

Vivemos numa era peculiar da história humana. O que chamamos de peculiaridade, 

deve-se ao fato de haver uma pluralidade sem precedentes de teorias, hipóteses, 

ideologias, crenças e cosmovisões as quais temos acesso tanto no ciberespaço quanto no 

mundo real. Mesmo no campo do saber acadêmico, sentimo-nos desafiados como 

pesquisadores a encontrar instrumentos para analisar esse momento de nossa história. 

Não é à toa que diversos pensadores pelo mundo afora têm criado nomenclaturas 

na tentativa de determinar o tempo presente. Jean-François Lyotard o chamou de Pós-

Modernidade, Gilles Lipovetsky o chama Hipermodernidade, Zygmund Bauman de 

Modernidade Líquida. Para Francis Fukuyama a história, com as categorias contruidas na 

modernidade, chegou ao fim. Já os pensadores Nick Bostrom e Ray Kurtzweill que 

propagam o avanço da tecnologia sem limites para as próximas décadas declaram que 

estamos vivendo o transhumanismo, e que um novo ser, constituído por uma IA 

(Inteligência Artificial) emergirá para dominar o novo milênio. 

Se o impacto científico e tecnológico produzido nos últimos cem anos interferiu e 

continua a mudar o nosso modo de vida, que dizer de nossas formas de comunicação? 

Nossos códigos linguísticos sofrem uma metamorfose constante nas redes sociais, a 

possibilidade de contato com outras culturas, seus símbolos, seus signos e uma 

hermenêutica própria, exigem de nós uma constante atualização. A enxurrada de 

informação a que temos acesso parece ilimitada, no entanto, nossa capacidade de 

retenção, processamento e análise parece não acompanhar tal “ditadura da velocidade” 

tecnológica, como nos diz o pensador David Harvey: 

A experiência do tempo e do espaço se transformou, a confiança na 

associação entre juízos científicos e morais ruiu, a estética triunfou 

sobre a ética como foco primário de preocupação intelectual e social, as 

imagens dominaram as narrativas, a efemeridade e a fragmentação 

assumiram precedência sobre verdades eternas e sobre a política 

unificada e as explicações deixaram o âmbito dos fundamentos 

materiais e político-econômicos e passaram para a consideração de 

práticas políticas e culturais autônomas. (HARVEY, 2009, p. 293) 
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O encontro no Lollapalooza  

Os festivais podem ser considerados como festas: são momentos 

coletivos, que combinam arte, lazer e uma certa ideia de comunhão do 

público. São também manifestações públicas que obedecem a um 

calendário especifico e envolvem um grande número de atores sociais. 

São momentos festivos, que introduzem uma ruptura no cotidiano e 

criam espaços de composição e/ou recomposição do corpo social. 

Porém, os festivais não são exatamente sinônimos de festas. Possuem 

traços específicos que precisamos analisar para entender a gênese e o 

sucesso atual dessas manifestações (FLÉCHET, 2011). 

Os festivais de música, marcadores geracionais e verdadeiros lugares de memória, 

mostra o fazer musical no seu sentido político ideológico. Exemplo disso foi o Festival 

de Woodstock, que foi um dos grandes marcos culturais do século XX. De acordo com 

Mariuzzo (2009), o Woodstock, por meio de uma mensagem musical contestatória e 

engajada, foi responsável por catalisar os ideais da contracultura dos anos sessenta. 

No entanto, alguns anos depois, o rock foi se tornando cada vez mais um produto 

comercializável, se distanciando do “posto” de mensagem ideológica de protesto. Isto é, 

o rock tornou-se mais um produto da indústria cultural nos anos 1980 (MARIUZZO, 

2009). 

Ao mesmo tempo, autores como Rivello afirmam que alguns locais, momentos e 

bandas podem propiciar a interiorização de valores e sentimentos políticos. Afinal, o fazer 

musical também se dá no campo político ideológico, visto que ele sempre se associou a 

diversas práticas, servindo, por exemplo, à demarcação identitária de pessoas e grupos 

(IKEDA, 2001). 

Segundo Kellner (2001), cinema, televisão, música e videogames fazem parte da 

chamada cultura veiculada pela mídia, em que as imagens e sons ajudam tecer a vida 

cotidiana, modelando opiniões políticas e comportamentos sociais, e fornecendo o 

material com que as pessoas forjam sua identidade. Dessa forma, por meio dos festivais 

de música pode-se entender uma fração da realidade pós-moderna em que vivemos, 

considerando a complexidade de uma manifestação cultural. 

Os festivais de música no Brasil têm chamado a atenção dos jovens e do mercado, 

Rock in Rio, Lollapalooza e Tomorrowland são eventos que têm ganhado uma 

expressividade significativa no país. 
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O Lollapalooza é um festival de música que acontece anualmente na cidade de São 

Paulo, e é um evento que dialoga com a cultura mainstream da música, junto com a cultura 

rock e indie. O Lollapalooza veio de uma ideia do cantor Perry Farell, há vinte e cinco 

anos, como uma turnê de despedida da sua banda chama a Jane’s Addiction, e foi criado 

por Ian Astbury do The Cult para aumentar a conscientização e arrecadar dinheiro para a 

população indígena norte-americana. O primeiro Lollapalooza foi um evento itinerante 

que juntou o Jane's Addiction a nomes como Siouxsie And The Banshees, Living Colour, 

Ice T, Nine Inch Nails e outros mais. Em 2011, o festival tomou lugar no Chile, e, em 

2012, pela primeira vez, tivemos a versão brasileira do festival, em São Paulo, com dois 

dias de shows. Em 2017, o Lollapalooza Brasil aconteceu nos dias 25 e 26 de março, no 

Autódromo de Interlagos, e contou com bandas como Metallica, The Strokes, The 

Weeknd, Criolo e Tove Lo (SOUTO; SOARES, 2015). 

Em 2017, o festival contou com 190 mil pessoas, recorde absoluto de público 

considerando suas seis edições brasileiras. Além disso, o Lollapalooza manteve-se 

marcado por manifestações políticas, sejam elas partindo do público ou das próprias 

bandas. Segundo o portal Jornalistas Livres: 

O Lollapalooza 2017, um dos maiores festivais musicais de massa que 

ocorre no país, foi marcado por manifestação contra a presidência da 

república (“Fora Temer”), melodia da campanha de Luiz Inácio Lula da 

Silva, “Olé, Olé, Olé, Olá, Lula, Lula”, repúdio ao discurso machista, 

costumeiro ecletismo cultural, bons shows e muita desorganização.4 

As marcas e a inserção no universo Lollapalooza 

Marcas como Skol, Axe, Fusion, Ray Ban e Chevrolet foram patrocinadoras da 6a 

edição do festival, e então, buscaram dialogar com os valores simbólicos e estética do 

Lollapalooza por meio de suas ativações. No contexto atual, não é mais suficiente que o 

patrocínio de um evento como o Lollapalooza esteja limitado a assinatura da marca nas 

peças de divulgação, pois de acordo com Carrascoza (2012) “as empresas não concorrem 

no mercado unicamente por meio dos seus produtos, mas também por meio de sua 

própria publicidade, usina geradora do universo simbólico que a posiciona de maneira 

mais ou menos próxima dos consumidores”. 

                                                 
4 Dado extraído da reportagem do Jornalistas Livres, disponível em 

<https://jornalistaslivres.org/2017/03/lollapalloza-2017-bons-shows-desorganizacao-e-discurso-politico/> 

acesso em 19/05/2017 

https://jornalistaslivres.org/2017/03/lollapalloza-2017-bons-shows-desorganizacao-e-discurso-politico/
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A Skol, por sua vez, patrocina o evento desde 2014, mantendo um histórico de 

inovações e também, de acordo com Souto (2015), a marca costuma adotar estratégias de 

marketing experimental para promover experiências de marca individuais, 

proporcionando engajamento, envolvimento, e em 2017, não foi diferente.  

Por meio do slogan “Redondo é sair do seu quadrado” com o mote “Puxe um papo 

fora do quadrado”, a Skol utilizou tecnologias, intervenções artísticas e espaço com 

paredes para serem escritas. Segundo a diretora de marketing da marca: 

Temos buscado incentivar que as pessoas descubram a beleza do 

diferente, da pluralidade e se conectem de verdade uma com as outras, 

abandonado padrões antigos e estereótipos. E este é um caminho que 

estamos trilhando lado a lado de nossos consumidores. Participar de um 

festival como o Lollapalloza, que reúne um número enorme de pessoas 

com perfis tão diversos e únicos, conectadas pela música, é uma ótima 

oportunidade de colocar isso na prática5 

 O Facebook e o Instagram da marca também transmitiram e compartilharam as 

ativações da marca no evento: 

 

                                                 
5 Extraído da reportagem da Exame <www.exame.abril.com.br/marketing/skol-derruba-paredes-para-estimular-

conexoes-no-lollapalooza> acesso em Julho de 2017. 

Figura 1: post da Skol no Facebook Figura 2: post da Skol no Facebook 

Fonte: www.facebook.com/skol (2017) Fonte: www.facebook.com/skol (2017) 

http://www.exame.abril.com.br/marketing/skol-derruba-paredes-para-estimular-conexoes-no-lollapalooza
http://www.exame.abril.com.br/marketing/skol-derruba-paredes-para-estimular-conexoes-no-lollapalooza
http://www.facebook.com/skol
http://www.facebook.com/skol
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Considerando o escopo do artigo de perpassar por três dimensões do conhecimento: 

filosofia, comunicação e política, destaca-se o Espaço Skol em si, que contava com 

paredes e móveis dispostos para serem escritos pelo público, conforme Figura 3. Sábado, 

o primeiro dia do festival, às 15 horas, praticamente não havia mais espaço deixado em 

branco pelas pessoas.  Com canetas à disposição, as pessoas escreveram frases dos mais 

diversos temas – dizeres como “Marina&Luiz” circundados por um coração e e “Friends 

é melhor que How I met Your Mother” estavam ao lado de frases como “#ForaTemer” e 

“#RespeitaAsMina”. 

 Observando a Figura 6, identifica-se, de certa forma, o “debate político”. Está 

escrito “Bolsonaro 2018”, e riscado em cima. Embaixo, escreveram, com maior destaque, 

Lula Vice, e por fim, “Moro Bandido”. Ao fazer a observação in loco, percebe-se que 

quem passava por perto dessa parede, dava risada. Esse acontecimento relacionou-se com 

as ideias de Llosa (2013), em que cultura pós-moderna que se pretende avançada e de 

ruptura, mas na verdade cultura tornou-se sinônimo de passatempo.  

Figura 3: post da Skol no Instagram Figura 4: post da Skol no Instagram 

Fonte: instagram.com/skol (2017) Fonte: instagram.com/skol (2017) 
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Figura 6: foto do Espaço Skol Figura 7: foto do Espaço Skol 

Fonte própria Fonte própria 

Figura 7: foto do Espaço Skol Figura 8: foto do Espaço Skol 

Fonte própria Fonte própria 
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De acordo com Primo “o público se apropria dos conteúdos e essa relação mostra-

se cooptada e útil para o mercado” (2013, p. 15), isto é, a publicidade se insere na cultura 

de participação. E, então, nesse caso da Skol, observa-se um ativismo que se apropria do 

espaço espetacularizado do festival, e o público, por sua vez, se apropriou também do 

espaço ao ser convidado pela marca: “Tem lugar para deixar recado para a galera. Vem 

se conectar”. O Lollapalooza é parte de um produto cultural em que as marcas podem se 

apropriar do espaço multiplataforma disponibilizado pelo festival, e a Skol desenvolveu 

suas ações em consonância com valores simbólicos dispostos pelo Lollapalooza. De 

acordo com Barbero, “as mídias passaram a construir um espaço-chave de condensação 

e interseção da produção e do consumo cultural” (2004, p. 229). 

Mesmo no universo espetacularizado de onde o objeto emerge, podemos encontrar 

em algumas camadas da expressão artística musical, sejam elas parte da ativação de uma 

marca ou reação do público, traços de um discurso político que aborda temas do 

contemporâneo, como feminismo, política partidária, direitos LGBT e legalização de 

drogas.  

Ainda, ao observar as imagens, observa-se a redefinição do espaço de fala que 

contém, ao mesmo tempo, o privado e o público, que nos leva aos pensamentos de 

Bauman, que reflete sobre a exposição do privado e o consumo dessa exposição na esfera 

pública. 

Por fim, os assuntos abordados neste artigo propõem uma reflexão preliminar sobre 

como a refletir sobre a complexidade de uma manifestação cultural que é o Lollapalooza, 

para assim, entender mais sobre essa fração da realidade contemporânea, e o que há por 

trás – ou além – do puro entretenimento nesses festivais, analisando as manifestações 

culturais e políticas existentes nesses eventos. Esperamos que as reflexões aqui 

apresentadas fomentem discussões futuras a respeito do estudo dos festivais de música 

para além da dimensão do entretenimento.  
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