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Resumo 

 

O presente Artigo incide sobre um fenômeno não atual: o uso recorrente de expressões 

pontuais datadas, disseminadas em larga escala na fala cotidiana, como base criativa da 

linguagem publicitária. Levando-se em consideração, a princípio, o fato de ser esse um 

recurso redacional predizível e superado, busca-se aqui verificar duas eventuais 

repercussões advindas da veiculação de peças assim concebidas: o uso subvalorizado 

das peculiaridades intrínsecas do clichê e o impacto momentâneo de peças produzidas 

por meio desse estratagema na mentalidade do público receptor.  
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I. O Clichê como linguagem automatizada: ferramenta de previsibilidade  

 

Em julho / 2017, a entrevista intitulada ‘Empoderamento feminino' é clichê 

constrangedor, diz Washington Olivetto3, concedida pelo chamado Publicitário do 

Século Washington Olivetto4 à BBC Brasil, provocou elevado nível de controvérsia, 

manifesto com furor desmedido em redes sociais, na cadência própria dos impetuosos 

neo comentaristas da web. O estardalhaço on line, entretanto, evidenciou outro 

incômodo aspecto subjacente a essa discussão: a reconhecida dificuldade do brasileiro 

médio com a interpretação de textos, tendo provavelmente eclodido em polêmica, por 

                                                 
1 Trabalho apresentado no DT 2 Publicidade e Propaganda - GP Publicidade e Propaganda do 40º Congresso 

Brasileiro de Ciências da Comunicação INTERCOM, realizado na Universidade Positivo, Curitiba – PR de 4 a 9 de 

setembro / 2017. 

 
2 Pesquisadora do Programa de Pós-Doutorado em Ciências da Comunicação, na área: Teoria e Pesquisa em 

Comunicação - Linha de pesquisa: Linguagens e Estéticas da Comunicação / Escola de Comunicações e Artes da 

Universidade de São Paulo - ECA USP. Doutora em Artes & Multimeios / Instituto de Artes da Universidade 

Estadual de Campinas - IA UNICAMP. E-mail: negri.marina@gmail.com 

 
3 Reportagem publicada pela BBC News Brazil, disponível em sua íntegra no link: 

http://www.bbc.com/portuguese/brasil-40664072?ocid=socialflow_facebook Acesso on line aos 24-07-2017. 

 
4 O redator Washington Olivetto, 65 anos, é hoje Presidente da Agência W/McCann - SP. Foi eleito por duas vezes o 

‘Publicitário do Século’ pela Associação Latino-Americana de Agências de Publicidade. É ganhador de mais de 

50 Leões no Festival Internacional de Publicidade de Cannes – França. 

 

mailto:negri.marina@gmail.com
http://www.bbc.com/portuguese/brasil-40664072?ocid=socialflow_facebook
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conta de quase 100% dos internautas terem compreendido equivocadamente o 

posicionamento externado pelo publicitário. Ao contrário do que entenderam, Olivetto 

não defendia bandeiras ideológicas em suas respostas, mas apontava o mau uso da 

Língua Portuguesa, que embora pródiga em recursos, encontra-se em estado de 

sucateamento pelo excesso de chavões, gírias, oralidades e as insidiosas e cíclicas 

expressões da moda. No momento, pontificam: Ponto fora da curva; Vamos combinar?; 

Última bolacha do pacote; Diversidade; Baton na cueca; Estou no Piloto automático; 

para citar algumas. 

 

Com falas claras e direcionadas a criticar o uso viciado do léxico no linguajar 

social e na Redação Publicitária: ‘Pensar fora da caixa’, ‘quebrar paradigmas’, 

‘desconstruir’ e ‘empoderamento feminino’ são clichês constrangedores criados de 

tempos em tempos pela Publicidade - e pela sociedade’ (Washington Olivetto, 2017), 

ele se insurgiu contra o abuso da presença de clichês na comunicação cotidiana, bem 

como em campanhas publicitárias, vistos por ele como uma espécie de praga verbal 

recorrente, que enfeia e depaupera a linguagem de modo sistêmico, desnecessária e 

insistentemente, a exemplo das frases coletadas abaixo.  

▪ Cinta também usa o espaço nas redes para escrever textos sobre o empoderamento 

feminino e amor à própria imagem e suas peculiaridades. Em um dos posts, ela diz que 

passou muito tempo odiando suas estrias e tentando se livrar delas. Só após começar a 

trabalhar promovendo o amor próprio...5 

▪ Desfile 'Ser Mulher' promove empoderamento feminino e defende diversidade na moda 6 

▪ Brasil lança campanha internacional pelo empoderamento das mulheres rurais7 

▪ Depois de virar mantra da auto-ajuda e slogan publicitário, a frase ‘pensar fora da caixa’ 

ficou tão desgastada que muitas vezes perdemos de vista sua importância na resolução de 

problemas.8 

                                                 
5 Trecho extraído de reportagem publicada na Revista Boa Forma, disponível em sua íntegra no link: 

http://boaforma.abril.com.br/estilo-de-vida/artista-vai-mudar-a-forma-como-voce-ve-suas-marcas-de-estrias/ Acesso 

on line  aos 24-07-2017. 

 
6 Título de reportagem publicada no Portal 730, disponível em sua íntegra no link:  

http://portal730.com.br/noticias/comportamento/73104-desfile-ser-mulher-promove-empoderamento-feminino-e-

defende-diversidade-na-moda Acesso on line aos 24-07-2017. 

 
7 Título de reportagem publicada no EBC Agência Brasil, disponível em sua íntegra no link:  

http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-03/brasil-lanca-campanha-internacional-pelo-empoderamento-das-

mulheres-rurais Acesso on line aos 24-07-2017. 

 

http://mdemulher.abril.com.br/tudo-sobre/empoderamento-feminino/
http://mdemulher.abril.com.br/tudo-sobre/empoderamento-feminino/
http://portal730.com.br/noticias/comportamento/73104-desfile-ser-mulher-promove-empoderamento-feminino-e-defende-diversidade-na-moda
http://boaforma.abril.com.br/estilo-de-vida/artista-vai-mudar-a-forma-como-voce-ve-suas-marcas-de-estrias/
http://portal730.com.br/noticias/comportamento/73104-desfile-ser-mulher-promove-empoderamento-feminino-e-defende-diversidade-na-moda
http://portal730.com.br/noticias/comportamento/73104-desfile-ser-mulher-promove-empoderamento-feminino-e-defende-diversidade-na-moda
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-03/brasil-lanca-campanha-internacional-pelo-empoderamento-das-mulheres-rurais
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-03/brasil-lanca-campanha-internacional-pelo-empoderamento-das-mulheres-rurais
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Para o redator, tais expressões indiscriminadamente repetidas, que se infiltram 

no código linguístico formal e se modalizam como sinônimo de modernidade e 

engajamento partidário, na realidade, são apenas vulgares, denotam fragilidade 

repertorial e, a seu ver, ocupam uma mesma categoria: ‘São todos primos-irmãos de um 

baixo nível intelectual, do 'beijo no seu coração'. A gente tem que fugir desses clichês’. 

E arremata sem retoques: ‘Em se tratando de Publicidade, a interação com o público 

precisa de um limite: o consumidor pode e deve dar palpite, mas a principal função dele 

é consumir’.  

O debate acerca da relação entre consumidor e consumo não se esgota com essa 

cartesiana definição do publicitário e é muito mais complexo do que parece. Sob o olhar 

de pensadores mais densos, como o sociólogo polonês Zygmunt Bauman (1925 – 2017), 

ele transpõe essa simplificação:  

 

Aos consumidores lhes move a necessidade de ‘converter-se eles mesmos em 

produtos’ – reconstruir-se a si mesmos para ser produtos atrativos. […] 

Forçados a encontrar um nicho no mercado para os valores que possuem ou 

esperam desenvolver, devem seguir com atenção as oscilações de oferta e 

demanda e não perder o pé nas tendências dos mercados, uma tarefa nada 

invejável e que em geral é ‘esgotadora’, dada a conhecida volatilidade desse 

mercado. (BAUMAN, 2007 - p.151) 

 

Tese essa que pode, de certo modo, corroborar a insuspeita opção dos criadores 

publicitários pela adoção do clichê na elaboração de peças, já que estas serão veiculadas 

em um mundo volátil, mutante, endereçadas a consumidores que desejam identificar-se 

com aquilo que elas anunciam, a fim de se encaixarem em tendências e se reconhecerem 

nelas. Usar o clichê como meio de persuasão nesse ambiente instável é provavelmente 

uma tática para se conseguir que essa identificação ocorra de modo mais rápido e 

efetivo.  

Já, na visão de um antropólogo brasileiro, Prof. Everardo Rocha, a discussão se 

amplia um pouco mais e traz à luz a condição de protagonismo do consumo na vida 

contemporânea: consumo como ente independente, participante da sociedade em papel 

central. Por essa régua, soa viável observar o uso quase que permanente do clichê como 

recurso retórico da Publicidade, sendo esta, na visão do próprio Rocha, a ponte que une 

                                                                                                                                               
8 Trecho extraído de reportagem publicada no Jornal O Estado de São Paulo, disponível em sua íntegra no link: 

http://emais.estadao.com.br/blogs/daniel-martins-de-barros/pensar-fora-da-caixa/ Acesso on line aos 24-07-2017. 

 

 

http://emais.estadao.com.br/blogs/daniel-martins-de-barros/pensar-fora-da-caixa/
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a Esfera de Produção e a Esfera do Consumo (ROCHA, 1995), consolidando o 

escoamento de bens e serviços. 

 

O consumo possui uma óbvia presença tanto ideológica quanto prática no 

mundo em que vivemos, pois é um fato social que atravessa a cena 

contemporânea de forma inapelável. Ele é algo central na vida cotidiana, 

ocupando, constantemente (mais mesmo do que gostaríamos), nosso 

imaginário. O consumo assume lugar primordial como estruturador dos 

valores e práticas que regulam relações sociais, que constróem identidades e 

definem mapas culturais. (ROCHA, 2004, p. 124) 

 

Em retomada ao cerne do tema neste Artigo discutido, existem inúmeras formas 

de se definir clichê e suas múltiplas possibilidades de utilização. Encarando-o sob o 

estrito significado didático, isolado à seara verbal:  

Admitem-se, em tese, dois tipos fundamentais de clichê verbal:  

▪ O da linguagem falada que se desenvolve no intercâmbio social, como 

resultante da própria rotina das relações entre pessoas (interpessoais). 

▪ O da linguagem escrita, principalmente literária, consiste na repetição abusiva 

de fórmulas achadas por um escritor. 

O ambiente de circulação dessas duas categorias pode inverter-se mutuamente, ou 

seja, o clichê oral pode ser introduzido num texto literário com determinados fins, 

como conferir realismo ao diálogo. Por seu turno os clichês literários podem ser 

utilizados na fala, entre pessoas cultas, ou de maneira geral, incluindo pessoas 

iletradas que desconhecem a origem e o contexto em que estão os clichês. 9 

Em relação ao clichê visual, particularmente, é valiosa a ponderação do filósofo 

alemão Walter Benjamin (1892-1940) nesse sentido: 

 

Porém, como já observava outro filósofo – o alemão Walter Benjamin (1892-

1940), em A Obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica –, nas 

sociedades modernas surgem tecnologias (a fotografia e o cinema) que vão de 

par com uma reconfiguração social capitalista, tornando a questão sobre a 

percepção das imagens (e, por conseguinte, dos clichês) imediatamente política. 

Pois, segundo Benjamin, o que seria próprio das novas tecnologias é uma 

                                                 
9  Trecho extraído de matéria Uso de clichês nos textos, publicada no Portal Educação no link: 

https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/cotidiano/uso-de-cliches-nos- 

textos/43359?zanpid=2325380997665133568&utm_content=wwwadgoalde Acesso on line aos 25-7-2017. 

https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/cotidiano/uso-de-cliches-nos-textos/43359?zanpid=2325380997665133568&utm_content=wwwadgoalde
https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/cotidiano/uso-de-cliches-nos-textos/43359?zanpid=2325380997665133568&utm_content=wwwadgoalde
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ambivalência. Por um lado, elas promovem as massas ao assegurarem a 

reprodução e difusão de imagens para todos; por outro lado, essas tecnologias 

estão integradas a novos centros de poder propriamente capitalistas que 

submeteriam as massas.10 

Sob a ótica de eminentes teóricos da Comunicação, o entendimento se expande. 

Marshall McLuhan (1911 - 1980) observa que o emprego do clichê é muitas vezes um 

impulso interior, como o uso da gíria, de expressões regionais ou tribais, dentro de um 

determinado comportamento coletivo, podendo enriquecer e dar expressividade a um 

texto ou apenas facilitar sua compreensão. Mas, pode também, torná-lo um 

agrupamento de lugares-comuns, uma emissão trivializada, esvaziada de sentido, 

empobrecendo-o. Assim explica ele: ‘The term "cliché" is a French word which derived 

originally from printing, and refers to the blocks that are used to make prints’. 

(MCLUHAN, 1970). 

For instance, he argues that our very perceptions are clichés, since they are 

patterned by the many hidden, surrounding structures of culture. We tend to see 

or hear what we expect to see or hear. So, at its simplest level, a cliché is 

a perceptual probe, which promises new information but merely reiterates old, 

stereotyped ways of understanding. (MCLUHAN, 1970). 11 

Dicionarizada, a palavra clichê, em uma de suas duas versões catalogadas - a 

aplicada à Comunicação verbal - significa expressão idiomática que de tão utilizada, se 

torna previsível. Desgastou-se e perdeu o sentido, ou se tornou algo que gera uma 

reação ruim, esquema cansativo e redundante, incapaz de produzir o efeito esperado, ou 

simplesmente não repetitivo. (Adaptado de Dicionário inFormal - SP) 12.  

Não obstante sua definição limitadora a mentes efervescentes e criativas, no que 

tange à área publicitária, o clichê, conforme acima descrito, constitui-se em um 

                                                 

10 Trecho extraído de matéria Política dos clichês e a resistência, publicada no Jornal O Povo, disponível em sua 

íntegra no link: 

http://www20.opovo.com.br/app/colunas/filosofiapop/2014/10/27/noticiasfilosofiapop,3337391/politica-dos-cliches-

e-a-resistencia.shtml Acesso on line aos 26-07-2017. 

11 Trecho extraído do Artigo From Cliché to Archetype: Marshall McLuhan and Wilfred Watson (1970) publicado no 

Portal Understanding Media, no link: http://www.cyberchimp.co.uk/U75102/cliche.htm Acesso on line aos 25-7-

2017. 

 
12 Disponível on line em:  

http://www.dicionarioinformal.com.br/clich%C3%AA/ 

 

http://www.dicionarioinformal.com.br/usuario/id/27/
http://www20.opovo.com.br/app/colunas/filosofiapop/2014/10/27/noticiasfilosofiapop,3337391/politica-dos-cliches-e-a-resistencia.shtml
http://www20.opovo.com.br/app/colunas/filosofiapop/2014/10/27/noticiasfilosofiapop,3337391/politica-dos-cliches-e-a-resistencia.shtml
http://www.cyberchimp.co.uk/U75102/cliche.htm
http://www.dicionarioinformal.com.br/clich%C3%AA/
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estratagema que pode ser estendido ao plano visual igualmente, tendo sido aplicado 

como mote criativo preferencial de anúncios de produtos vários ao longo do tempo, 

conforme se constata no antológico modelo denominado Família Margarina, ícone 

materializado como objeto-valor nas décadas de 1950 e 1960, reeditado à exaustão.  

 

Figura 1:                                                                                                                                                                                     

Família Margarina =>                                                                                                                                                             

Modelo de Publicidade reverenciado no século XX, fundamentado em um dos clichês dominantes da época.13 

Campanhas inteiras idealizadas para marcas indistintas foram forjadas com base 

em clichês estruturantes de todo o aparato verbo-visual emitido, em detrimento da 

irrelevância de seus apelos e da perigosa proximidade com motes similares de 

campanhas feitas para marcas concorrentes. 

     

Figura 2: 

Anúncios de cervejas concorrentes: Skol, Antarctica e Itaipava, criados mediante um mesmo apelo criativo  

= > Clichê visual atuando como contradição ao senso de informatividade. 

 

 

                                                 
13 Imagem extraída do website Blog It, acessado on line aos 25-07-2017 em:  

http://blogit.com.br/blog10/category/publicidade/ 

 

http://blogit.com.br/blog10/category/publicidade/
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À parte ser o clichê considerado teoricamente um entrave ao dinamismo da 

Comunicação e à aproximação com o receptor e ter na prática gerado certa intoxicação 

nos targets, a reiteração da construção de campanhas mediante apelos semelhantes, 

simplificados, entregues gratuitamente à apreensão do público, em nada demandando 

qualquer esforço de interpretação, nem propiciado algum tipo de aprendizado, 

permaneceu na liderança como elemento-chave de Criação Publicitária.  

Todavia, a saturação decorrente da exposição intensa e continuada das mesmas 

imagens, dos mesmos jargões, das mesmas gags, das mesmas locuções, dos mesmos 

fatores-surpresa (…) começou a cobrar seu preço, sendo este expresso, na atualidade, 

sob a forma de comentários e julgamentos sumários com o advento das mídias digitais, 

das redes sociais - meios que viabilizaram a livre manifestação de opiniões e 

julgamentos dos ditos ‘especialistas em tudo’ on line, num grau jamais imaginado, o 

que contribuiu, em certa medida, para uma reavaliação desse instrumento de criação. 

Nunca a questão do olhar esteve tão no centro do debate da cultura e das 

sociedades contemporâneas. Um mundo onde é tudo produzido para ser visto, 

onde tudo se mostra ao olhar, coloca necessariamente o ver como um problema. 

Aqui não existem véus nem mistérios. Vivemos no universo da sobreexposição 

e da obscenidade, saturado de clichês, onde a  banalização e a descartabilidade 

das coisas e das imagens foram levadas ao extremo. Como olhar, quando tudo 

ficou indistinguível, quando tudo parece a mesma coisa? (PEIXOTO, 1988 – p. 

361). 

 

II. O Clichê como recurso estético: ferramenta de conexão emocional com o 

receptor  

 

A grande maioria de autores e boa parte das leituras associam indelevelmente o 

clichê à perda de potência do grau de informatividade do objeto por ele atravessado e o 

condenam ao status de prática debilitante de criação. Em contrapartida, uma parcela 

minoritária, resistente a esse estigma, vislumbra intersecções e certa permeabilidade 

nesse conceito, enxergando o lado promissor do clichê, visto como ferramenta possível 

de operar favoravelmente no processo criativo; como artifício; ou como recurso estético 

valoroso, tanto no campo das artes, como no da cultura midiática. Obras de artistas 

vanguardistas, consagrados mundialmente, como o pintor Andy Wharol (1928 – 1987), 

autor da declaração: ‘Eu sou uma pessoa profundamente superficial’; e a cineasta 
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Chantal Akerman (1950 – 2015), são exemplos notórios do uso capitalizado que se pode 

fazer do clichê, (em ambos os casos, do clichê visual) e emergem como luminares 

ilustrativos da tese de que a utilização do banal, do reles e do previsível pode 

eventualmente se converter em ponto de atração e aproximação entre obra & 

espectador, e não  ficar irremediavelmente mantida como ponto de desilusão e 

afastamento entre as partes. 

 

     

 

       

 

Figura 3: 

Óleo sobre tela pintados por Andy Wharol na década de 1960 =>  

quando o clichê atua como recurso estético. 
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III. Clichê, Intertextualidade e Bricolagem 

 

É com essa duplicidade de valoração que o emprego do clichê na linguagem 

cotidiana, nas artes, na Publicidade – foco de que se ocupa este trabalho – deve ser 

observado. Fácil perceber a diferenciação entre a utilização fortuia de expressões, como: 

‘Nove entre dez’; ‘Bala na agulha’; ‘Sincericídio’;’Automóvel zerinho’;’Escolha 

seletiva’, que infestam o panorama falado e escrito da contemporaneidade, de 

intervenções elaboradas que catapultam o cliche ao patamar de recurso estético verbo-

visual pelo emprego da Intertextualidade. 

 

            

     

Figura 4: 

Anúncios publicitários da Margarina Amélia, Tempero Sazon e  Leite Moça =>  

apropriação intertextual de trechos de músicas famosas. 
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Pode-se definir Intertextualidade como a criação de um texto, discordante ou 

concordante, feita a partir de um outro texto pré-existente. Em outras palavras, 

Intertextualidade significa um diálogo entre textos. Dependendo da situação, a 

Intertextualidade tem funções diferentes que dependem muito dos textos e dos contextos 

em que é inserida. Evidentemente, o fenômeno da Intertextualidade 14está ligado ao 

conhecimento do mundo, que deve ser compartilhado, ou seja, ser comum ao produtor e 

ao receptor das mensagens, ou dos ‘textos’, considerada sua amplitude e compreendida 

sua definição plena, assim resumida: Texto = Tecido. O diálogo entre dois ou mais 

originais, ou entre  dois ou mais textos, pode ocorrer em diversas áreas do 

conhecimento, não se restringindo única e exclusivamente à plataforma verbal.  

     

 

Figura 5: 

Exemplos de criações feitas com base em Intertextualidade =>  

interferências capitalizadas em imagens fartamente conhecidas.  

 

                                                 
14 Imagens e referências disponíveis em sua íntegra em: 

http://www.pucrs.br/gpt/intertextualidade.php  

 

 

 

http://www.pucrs.br/gpt/intertextualidade.php
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Consideram-se como parte da Tipologia de Intertextualidade alguns 

procedimentos que seguem listados e definidos na tabela abaixo, sendo que, em todos 

eles, se torna possível a utilização do clichê, seja na linguagem oral, na escrita, na 

literária, na publicitária etc,  de modo a torná-lo atraente e valorizador da emissão. 

▪ Epígrafe => Citação frasal referenciada, inscrita em discurso direto, alocada 

imediatamente abaixo do título / nome de um texto de qualquer natureza.  

▪ Citação =>  Transcrição direta ou indireta de fragmento de texto alheio, 

marcada por aspas mediante a atribuição de autoria declarada, com referência 

fidedigna de fonte, alocada no corpo / desenolvimento de um texto de qualquer 

natureza.  

▪ Paráfrase => Recriação ou apropriação de um original tátil, visual ou verbal 

pré-existente, executada mediante recursos próprios do parafraseador, 

reafirmando, entretanto, em similar volume, estilo, tipo e técnica, a mensagem 

original do autor parafraseado.  

▪ Paródia => Recriação ou apropriação de um original tátil, visual ou verbal pré-

existente, que, em lugar de endossar o modelo original, inverte, subverte ou 

perverte o recado original, visando a crítica de forma irônica, a ridicularização 

ou a sátira, não raro, em tom humorístico ou ácido.  

▪ Pastiche => Obra artística em que se imita abertamente o estilo de outros 

escritores, pintores, músicos, escultores,  artistas em geral.  

▪ Transcrição => Cópia / Reprodução fiel de um original sem a reivindicação de 

sua autoria pelo autor que o transcreve.  

▪ Plágio => Cópia / Reprodução fiel de um original mediante a apropriação 

indébita de sua autoria pelo plagiador. É catalogado como crime sobre o qual 

existe jurisprudência.  

▪ Tradução => Adequação verbal de um texto escrito em determinada língua, à 

língua nativa do país em que é veiculado, com o compromisso do tradutor de 

manter preservados o mais fielmente possível: o ordenamento frasal, o 

vocabulário, o volume, o estilo e o sentido do original.  

▪ Referência / Alusão => Na Alusão, não se aponta diretamente um fato em 

questão; apenas se o sugere ou se o remete por meio de características 

transversais, secundárias ou metafóricas. Alude-se ao fato, por assim dizer.  

▪ Sample => Trecho recortado na íntegra de outros originais, como da Música, 

por exemplo, ou mesmo da Literatura, Teatro e Cinema, cujo propósito é ser 

aplicado como base para outras produções, sem a intenção de plagiá-las, ou seja, 

de reivindicar sua autoria.  

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ep%C3%ADgrafe
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cita%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1frase
http://pt.wikipedia.org/wiki/Par%C3%B3dia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pastiche
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tradu%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Refer%C3%AAncia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alus%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sample
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Cumpre se pontuar uma distinção no que tange à Intertextualidade e seus 

múltiplos desdobramentos com Bricolagem, prática criativa diversa, mas não raro posta 

em condição de sinonímia ou associação equivocada com Intertextualidade. 

▪ Bricolagem => A definição denotativa de Bricolagem é a de um trabalho que se 

executa com as próprias mãos, ou com a própria inspiração, sem ajuda externa, a 

partir de materiais prontos. Em visão macroscópica, Bricolagem é a 

nomenclatura-resumo informal de todos os procedimentos aqui arrolados. Trata-

se, em tese, de um ato criativo baseado em algo já produzido em quaisquer 

plataformas de arte. Quando um texto, ou outra manifestação comunicacional / 

artística, é montado a partir de fragmentos, estilo ou características de outros 

originais, e a ele é conferido um novo sentido, ou uma ressignificação, tem-se 

um caso de Bricolagem.  

 

Últimas Considerações 

  O profissional de Criação exerce uma atividade de apropriação e adequação de 

idéias. Ao reaproveitar-se, em seu trabalho, de idéias advindas de trabalhos de outros 

autores, por intermédio da Intertextualidade, [Adaptação] o criador atribui-lhe uma nova 

significação, ou um novo sentido, [Ressignificação] que, no entanto, não desconsideram 

aquele que lhe deu origem primária.  

Ao retratar os contextos temporais em que se inscreve, a Publicidade alinha-se a 

outras manifestações comunicacionais e artísticas, difundindo subliminarmente o 

momento histórico e a contextualização das identidades culturais, portanto se trata de 

especialidade com veio artístico que expõe traços da cultura e atua como ferramenta 

antropológica para o entendimento dos modus vivendi e operandi de sociedades em 

dado espectro sócio-temporal.  

O uso do clichê, nas suas duas possibilidades aqui informalmente descritas, a 

gratuita, meramente repetidora de ecos da moda, que rebaixa o valor da emissão; e a 

capitalizada, cuja apropriação de elementos variados e devolutiva em nova significação 

sobrevaloriza a emissão, devem ser distinguidas sob o olhar analítico. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Bricolagem
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