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Resumo 
 
O artigo tem como objetivo realizar uma leitura da experiência de quase-morte de 
Andressa Urach, em novembro de 2014, à luz do conceito de experiência estética do 
pragmatista estadunidense John Dewey. A análise é realizada a partir de um testemunho 
de Andressa no Templo de Salomão e dividida em quatro eixos constituintes da 
experiência estética: unidade, consumação, forma e qualidade estética.  
 
 
Palavras-chave: Celebridade; experiência; estética.  
 
 
Introdução 
 

O objetivo desse artigo é analisar a trajetória de vida de Andressa Urach à luz do 

conceito de experiência de Dewey (2010; 1980). Para tanto, faremos, em um primeiro 

momento, uma breve apresentação da história da personagem pública em questão, 

seguida de uma explanação articulada do conceito de experiência do pragmatista 

estadunidense. Explicaremos brevemente o projeto teórico de Dewey no contexto em 

que foi elaborado, evidenciando o lugar central que o conceito de experiência assume, 

para, em seguida, apresentarmos a diferença entre experiência e experiência singular.  

A partir desse conceito de experiência, realizaremos uma análise em quatro 

eixos, sendo eles formadores de uma experiência singular (DEWEY, 2010; LANA et al, 

2014): unidade, consumação, forma e estética. Lançamos mão dessas características 

apenas para fins de análise. A tentativa aqui é de entender o ser e estar no mundo de 

Andressa à luz das contribuições de John Dewey e perceber o acontecimento de quase-

morte como experiência singular com qualidade estética.  
 
A trajetória de vida de Andressa Urach 
                                                
1 Trabalho apresentado no GP Comunicação, Imagem e Imaginários, XVII Encontro dos Grupos de Pesquisas em 
Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
 
2 Mestranda do Programa de Pós-graduação em Comunicação Social, email: afonso.ml@yahoo.com.br 
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 A vida pública de Andressa Urach foi teve início em 2012, quando foi eleita 

vice-miss bumbum. No momento da premiação, ela beijou a terceira colocada, 

ofuscando a vitória de Carine Felizardo e alçando visibilidade e um certo status de 

figura pública. A partir disso, o nome de Andressa passou a figurar em manchetes de 

portais especializados como o F5 (Folha de São Paulo), o antigo Ego (Globo) e R7 

(Record). No mesmo ano, a modelo foi capa da revista Sexy e realizou um ensaio 

fotográfico sensual para a Paparazzo.  

 Em 2013, a fama de Andressa alcançou visibilidade internacional, ao se envolver 

em uma polêmica com o jogador de futebol Cristiano Ronaldo, na qual ela afirmava ter 

tido um affair com o craque português. Na época, ele mantinha um relacionamento 

amoroso com a modelo russa Irina Shayk e se sentiu lesado com as afirmações de 

Andressa, resultando em um processo judicial de calúnia ainda em tramitação.  

 A trajetória de Urach seguiu seu curso, com a modelo recebendo destaque em 

portais de fofoca em diversas ocasiões, sempre sendo o centro de acontecimentos 

polêmicos ou dando dicas de beleza e cuidados com o corpo. Em novembro de 2014, a 

vida da ex-vice Miss Bumbum 2012 é atravessada pelo inesperado. Ela foi internada por 

causa de uma inflamação nas coxas, decorrente de um procedimento plástico-cirúrgico. 

Após uma segunda ocorrência da inflamação, Andressa recebeu alta já convertida à 

religião cristã evangélica. Em fevereiro do ano seguinte, a modelo foi ao Templo de 

Salomão – prédio-sede da Igreja Universal do Reino de Deus, com mais de 74mil m² de 

área construída e capacidade para dez mil pessoas - para realizar um testemunho e 

professar sua nova fé.  

Este foi um ponto de virada na vida de Andressa, enquanto celebridade e sujeito. 

A partir desse momento, houve uma transformação na sua forma de ser e estar no 

mundo, o que, por conseguinte, reconfigurou a sua experiência. Nesse sentido, vemos 

no conceito de experiência de Dewey a possibilidade de compreensão da trajetória de 

Andressa Urach após sua conversão religiosa.  
 
John Dewey e a experiência 
 
 John Dewey foi um filósofo americano que, interessado em entender a vida em 

sociedade, propôs uma compreensão pragmatista do mundo. Isso quer dizer que Dewey 

via na ação as bases para a interação social. Seu trabalho busca unir pensamento e ação, 
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reconectando a filosofia com a experiência em uma crítica contundente à metafísica - 

pensamento filosófico predominante na época –, e superando seus dogmas e dualismos.  

 O conceito de experiência é, portanto, central na obra de Dewey. É a partir dele 

que o autor começa a dissolução do dualismo experiência/natureza, reconhecendo a 

experiência como método que não mais encobre a natureza, enquanto realidade, mas a 

revela. 
  

Este processo de mudança pode ser acelerado pelo chamar a atenção para outro 
contexto, no qual natureza e experiência convivem harmoniosamente juntas - 
onde a experiência apresenta-se a si própria como método, e o único método, 
para atingir a natureza, penetrar seus segredos, e onde a natureza revelada 
empiricamente (pelo uso do método empírico na ciência natural) aprofunda, 
enriquece e dirige o desenvolvimento posterior da experiência. (DEWEY, 1980, 
p. 3)    

 

 Dewey reivindica uma teoria filosófica da natureza que seja capaz de conjugar 

estas duas instâncias sem considerá-las como separadas a priori. Pelo contrário, 

experiência e natureza estariam tão intrinsecamente conectadas que seria impossível 

conhecer uma sem a outra:  
 

[...] a experiência é da tanto quanto em a natureza. Não é a experiência que é 
experienciada, e sim a natureza - pedras, plantas, animais, doenças, saúde, 
temperatura, eletricidade, e assim por diante. Coisas interagindo de 
determinadas maneiras são a experiência; elas são aquilo que é experienciado. 
Ligadas de determinadas outras maneiras com outro objeto natural - o 
organismo humano -, elas são, ademais, como as coisas são experienciadas. 
Portanto, a experiência avança para dentro da natureza; tem profundidade. 
(DEWEY, 1980, p. 5) 

 

 A experiência se dá de forma contínua no correr da vida; segundo o filósofo, não 

se pode escapar dela. A realidade seria composta por uma série de articulações, 

constituindo-se um fluxo entre passado e futuro possibilitado pelo presente. A 

experiência desempenharia esse papel de ponte entre o passado e o futuro, estando 

assim localizada temporalmente no presente. Como explica Lígia Lana,  “A experiência 

possui, assim organização temporal e sequencialidade, como também um caráter 

reflexivo.” (LANA, 2012, p. 63). 

 De modo geral, existem diversos tipos de experiência no curso da vida dos 

sujeitos. Elas podem diferir entre si por seu conteúdo ou intensidade, mas Dewey 

assinala que há padrões comuns a todas as experiências: "Há condições a serem 
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satisfeitas, sem as quais a experiência não pode vir a ser. Os contornos do padrão 

comum são ditados pelo fato de que toda experiência é resultado da interação entre uma 

criatura viva e algum aspecto do mundo em que ela vive" (DEWEY, 2010, p. 122). Fiel 

ao projeto pragmatista, Dewey frisa a dimensão interacional da experiência, afirmando 

que  
 

Uma experiência tem padrão e estrutura porque não apenas é uma alternância do 
fazer e do ficar sujeito a algo, mas também porque consiste nas duas coisas 
relacionadas. Pôr a mão no fogo não é, necessariamente, ter uma experiência. A 
ação e sua consequência devem estar unidas na percepção. (DEWEY, 2010, p. 
122) 

 

A partir desta definição-base, o autor vai elaborar uma distinção entre 

experiência e uma experiência. A primeira seria esta que resulta da simples interação de 

uma criatura viva e seu ambiente, que pode ser caracterizada como mais "fraca", 

incapaz de tomar corpo e atingir sua finalidade pela distração ou dispersão. Já a segunda 

possuiria um caráter individualizador, o que lhe confere singularidade e o poder de 

marcar trajetória de vida dos indivíduos. Assim sendo, a experiência singular apresenta 

quatro características diferenciadoras: (1) a unidade, pois é única e promove uma fusão 

contínua entre seus elementos. Para apreender a experiência em sua unidade é 

“necessária uma ação decisiva para que se estabeleça contato com as realidades da vida, 

e para que as impressões possam relacionar-se com os fatos de tal maneira que seu valor 

seja testado e organizado." (DEWEY, 2010, p. 124); (2) a consumação, porque ela não 

apenas cessa, mas organiza e produz sentido; (3) a forma, isto é, sua organização 

dinâmica e, por fim, (4) a estética, uma vez que esta se desloca para a percepção e para 

a relação do agir e do sofrer.  

Dessa forma, pode-se dizer que uma experiência possui qualidade estética, o 

que - é necessário ressaltar - não é o mesmo que uma experiência (distintivamente) 

estética. Estas se diferem "em função do interesse e do propósito que as iniciam e 

controlam." (DEWEY, 2010, p. 138). Para que uma experiência seja estética, é preciso 

que o agir tenha em si uma intenção estética, que vise a percepção afetiva prazerosa. 

Caso contrário, o sofrer torna-se vazio de sentido, impedindo que a experiência se 

complete e assuma sua unidade. "O que distingue uma experiência como estética é a 

conversão da resistência e das tensões, de excitações que em si são tentações para a 

digressão, em um movimento em direção a um desfecho inclusivo e gratificante." (2010, 

p. 139) 
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Alinhados a esse entendimento, partimos para uma análise da trajetória de vida 

de Andressa Urach, tentando enxergar sua experiência de quase-morte como singular e, 

portanto, detentora de qualidade estética.  
 
Andressa Urach e a experiência 

 

 Partindo da concepção de que a experiência é uma transação entre um ser vivo e 

seu ambiente, compreendendo em si um agir e um sofrer, buscaremos aqui desenvolver 

uma análise acerca da personagem pública de Andressa e o acontecimento de sua quase-

morte em novembro de 2014. É evidente que o comportamento da modelo tenha se 

modificado após este episódio e, diante disso, o que nos interessa investigar é a 

qualidade estética deste evento. A partir da teoria deweyana, entendemos que "o 

estético não é algo que se intromete na experiência de fora pra dentro, [...] mas que é o 

desenvolvimento esclarecido e intensificado de traços que pertencem a toda experiência 

normalmente completa." (DEWEY, 2010, pág. 125). Nesse sentido, qualificamos as 

experiências de quase-morte como experiência integrais, singulares.  

Como já esclarecemos anteriormente, a experiência singular possui quatro 

características que nos permitem diferenciá-la de uma experiência qualquer. São elas: 

unidade, consumação, forma e estética. Usaremos cada uma destas características como 

eixo de análise para construir a experiência de quase-morte de Andressa Urach como 

uma experiência singular, usando seu testemunho no Templo de Salomão em fevereiro 

de 2015 (dois meses após sua internação) como corpus de análise.  

A unidade é a dimensão de uma experiência singular que lhe permite ser 

diferenciada de todas as outras (DEWEY, 2010). Reside em seu caráter 

individualizador, que a integra e demarca no fluxo geral da experiência. Este "fluxo 

geral da experiência" é composto por outras tantas experiências, podendo ser entendido 

como uma escada, na qual cada degrau representaria uma experiência. Uma experiência 

singular, por outro lado, seria um "fluxo de algo para algo", configurando uma fusão 

contínua, capaz de conferir distinção às partes implicadas, ao mesmo tempo em que dá 

continuidade a tudo aquilo que veio antes. Nesse sentido, não é difícil enxergar a 

unidade de uma experiência de quase-morte. Sua qualidade ímpar é notória, não apenas 

para o indivíduo que a sofre em sua trajetória de vida, mas também para todos aqueles 

que são impactados por ela. Se até mesmo o senso comum entende a vida como tudo 

aquilo que se passa entre o nascimento e a morte, passar por algo que nos aproxima do 



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

	

 6 

fim, mas que por pouco não se concretiza, é digno de ser considerado como único. Em 

seu testemunho no Templo de Salomão, Andressa fala de "estar à sombra da morte" 

como algo equivalente a "nascer de novo", evidenciando a característica de unidade da 

experiência singular. A modelo chega até mesmo a se referir como "a Andressa que 

morreu" quando fala de si mesma antes da internação. Expressões como estas em sua 

fala evidenciam a característica de unidade da experiência singular.  

A consumação diz respeito não a uma cessação, mas a uma conclusão. Na 

experiência singular, quando nos deparamos com sua conclusão, seu fim, suas premissas 

nos são reveladas. "A ‘conclusão’ não é uma coisa distinta e independente; é a 

consumação de um movimento." (DEWEY, 2010, p.113). Este movimento é ordeiro e 

organizado, pois possibilita vislumbrar um desfecho. Em uma experiência de quase-

morte, frequentemente, esta característica é reconhecida por seus sujeitos. Incontáveis 

são os relatos que descrevem o ocorrido como algo que, após sua conclusão, foi 

entendido como algo com finalidade e não uma fatalidade ou decorrência do acaso. No 

caso de Andressa, esta percepção é ainda mais acentuada em função do fator religioso. 

Após ter sobrevivido à parada cardíaca, a modelo relata ter percebido naquela 

experiência um propósito. Para ela, este propósito não poderia ser outro que não o 

Divino. 
 

Deus é tão maravilhoso, tão maravilhoso, que eu acho que nada acontece por 
acaso. Ele permitiu que tudo isso acontecesse na minha vida porque ele sabia 
que hoje eu estaria aqui testemunhando o quanto ele é vivo, o quanto ele é 
maravilhoso, o quanto ele é... não existem palavras pra descrever. 

 

Fazemos aqui a ressalva de que entendemos que a experiência é impessoal e 

objetiva e seu processo de apropriação pelos sujeitos é secundário. (QUÉRÉ, 2010, p.19 

apud LANA, 2012, p. 64) Tal processo se dá através da linguagem, ou seja, dos relatos 

que as personagens de uma experiência tecem sobre o que se passou com elas. São 

dessas construções narrativas que extraímos a dimensão de consumação da experiência 

de Andressa Urach.  

A forma conjuga em si a possibilidade das outras duas características acima 

apresentadas, pois é nessa característica que reside a dinâmica dos elementos de uma 

experiência, a saber o agir e o padecer (o realizar e o consumar, respectivamente). "Em 

toda experiência integral existe forma, porque existe organização dinâmica. Chamo a 

organização de dinâmica por ela levar tempo para ser completada, por ser um 
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crescimento. Há início, desenvolvimento, consumação." (DEWEY, 2010, p. 139). É 

também na forma do todo integrado que é a experiência que reside seu caráter reflexivo. 

Para manter o equilíbrio entre os elementos da experiência, é necessário que se leve em 

conta o que veio antes e o que virá depois. Por isso, Dewey vai entender o realizar e o 

consumar como duas funções contínuas e não como fins.  
 

A sucessão de feituras no ritmo da experiência confere variedade e movimento; 
protege o trabalho da monotonia e das repetições inúteis. As vivências 
experimentadas são os elementos correspondentes no ritmo e proporcionam 
unidade; protegem o trabalho da falta de propósito de uma mera sucessão de 
excitações. (DEWEY, 2010, p. 140, grifo nosso). 

 

É bem verdade que existe uma grande parcela de padecimento na experiência de 

Andressa, quando consideramos a maneira abrupta com a qual sua trajetória foi 

atravessada. Temos a impressão de que Andressa estaria à mercê de uma fatalidade – a 

inflamação nas coxas – o que daria a entender que a forma dessa experiência estaria 

comprometida. No entanto, entendemos o ato de sobrevivência como um agir. Ela se 

relaciona com esse aspecto do mundo que a afetou de maneira igualmente potente a 

ponto de sobreviver. Assim, a "organização dinâmica entre todos os membros da 

experiência" (LANA et al., 2014) permanece em equilíbrio, ainda que de modo intenso 

e profundo.  

 Nosso quarto e último eixo de análise é a qualidade estética de uma experiência 

singular. Uma experiência possui qualidade estética quando há uma confluência de sua 

unidade, consumação e forma na percepção do público que se engaja nela. Em outras 

palavras, Dewey diz que "qualquer atividade prática, desde que seja integrada e se mova 

por seu próprio impulso para a consumação, tem uma qualidade estética." (DEWEY, 

2010, p. 115) O estético, portanto, reside na habilidade que temos de relacionar essa 

experiência enquanto culminação de um movimento contínuo com tudo o que a 

precedeu. Para entendermos melhor o que delimita o estético, trazemos seu contraponto: 

o inestésico.  
 

As coisas acontecem, mas não são definitivamente incluídas nem decisivamente 
excluídas; vagamos com a correnteza. Cedemos de acordo com a pressão 
externa ou fugimos e contemporizamos. Há começos e cessações, mas não 
inícios e conclusões autênticos. Uma coisa substitui outra, mas não a absorve 
nem a leva adiante. Há experiência, porém ela é tão frouxa e discursiva que não 
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é uma experiência singular. É necessário dizer que tais experiências são 
inestésicas. (DEWEY, 2010, p. 116, grifo do autor) 

 

Tomando a qualidade estética como aquilo que nos permite relacionar a 

experiência com tudo que veio antes, a quase-morte de Andressa pode ser entendida 

dotada dessa característica, pois confere sentido para as suas experiências anteriores e as 

ressignifica. Este sentimento foi tão forte que a impulsionou à conversão religiosa e, a 

partir dela, produzir testemunhos sobre sua vida, tendo seu livro autobiográfico como 

exemplo mais contundente. Em seu testemunho no Templo de Salomão, Andressa 

apresenta em vários momentos de seu discurso uma percepção de que tudo que foi 

vivido até aquele ponto a preparou para esse momento de desfecho.  
 

"Eu precisei passar pelo pior, quase perder a vida, quase perder as minhas 
pernas, eu tenho quatro cortes nessa perna e três nessa. A Andressa que morreu, 
ela iria chorar depressivamente pelos cortes, hoje eu agradeço a Deus por ter as 
minhas pernas, por poder caminhar."  

 
"Deus é tão maravilhoso e tão grandioso que ele foi agindo. Ninguém precisou 
me puxar pra me trazer aqui pra igreja, não. Não pensem que ninguém fez 
lavagem cerebral na minha cabeça, como falam. Eu precisei passar pela beira da 
morte pra entender o quanto Deus é maravilhoso e o nosso corpo, a gente não é 
nada, nada! Porque ficou tudo. Quando eu morri ficou carro, ficou casa, ficou 
tudo que eu lutei uma vida inteira pra conquistar, todo o stress do dia-a-dia, 
todas as brigas que eu tinha por causa do dinheiro, por causa das contas pra 
pagar. Ficou tudo, tudo! E ali, eu vivi de novo." 

 
Ao sobreviver (ter tido uma experiência singular) ela consegue unir passado e 

futuro através da experiência, entendendo seu passado como algo do qual ela deve se 

arrepender para então encontrar seu desfecho na religião cristã-evangélica. 
 

Conclusão 

 

 Fizemos até aqui um percurso para tentar entender a experiência de Andressa 

Urach como singular e, logo, detentora de qualidade estética. Para tanto, apresentamos 

brevemente sua trajetória de vida, até o momento de sua quase-morte em novembro de 

2014. Em seguida, explicamos o conceito de experiência em Dewey, primeiro 

localizando-o em toda sua teoria para, depois fazer a distinção entre experiência e uma 

experiência. Focados na experiência singular, destrinchamos nela suas quatro principais 

características: unidade, consumação, forma e estética. A partir delas, construímos uma 
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grade analítica para entender a experiência de quase morte da modelo, usando seu 

testemunho no Templo de Salomão como corpus.  

 Verificamos, a partir do relato de Andressa, características que apontam para a 

singularidade de sua experiência em cada uma das categorias de análise. Indicamos, 

ainda, o entendimento de que a experiência é impessoal e que sua apropriação subjetiva 

acontece em um segundo momento. (QUÉRÉ, 2010) No entanto, argumentamos que 

não teríamos acesso à experiência de Andressa Urach senão pela via de seu próprio 

relato.  

 Concluímos, por fim, que a experiência de quase-morte de Andressa pode ser 

entendida como uma experiência singular, tal como Dewey a caracteriza. Isso nos 

permite entender a relação da modelo com seu passado e a maneira com a qual sua 

experiência pública se altera desde sua internação e conversão religiosa.  

 Além disso, a experiência de quase-morte nos leva a refletir sobre o curso da 

vida, o que o constitui, suas fragilidades e forças. Em um estudo comparativo das 

mortes do ator Robin Williams e do político Eduardo Campos, Paula Simões afirma que 

“A morte de uma celebridade sempre impulsiona o resgate de sua trajetória (suas 

conquistas, seus sucessos, seus valores)” (SIMÕES, 2014, p. 14). Percebemos, no 

estudo presente, que o mesmo vale para a experiência de Andressa. Ainda que a modelo 

não tenha efetivamente morrido, a aproximação da morte (o “estar à sombra da morte”, 

como ela mesma denomina) parece propiciar este mesmo resgate. Talvez a morte tenha 

tamanha potência em nossas experiências, que até mesmo sua ameaça de concretização 

seja capaz de nos colocar em relação com tudo aquilo que veio antes, conferindo à 

quase-morte algo que possa ser entendido como estético.  
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