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RESUMO 

 

Com o objetivo de investigar a temática do estilo de vida na programação da televisão, o 

artigo propõe uma análise sobre a inserção do meio nas vivências cotidianas 

observando-se não apenas a dinâmica de formas, narrativas e conteúdos, mas 

especialmente sua importância enquanto “cultura material” (Miller). Entende-se que as 

articulações da televisão em seus modos de “espelhamento” com o cotidiano (Sodré) 

oferecem uma alternativa de reflexão sobre o meio e o objeto material no contexto da 

“hipermodernidade” (Lipovetsky) na medida em que a relação dos conteúdos veiculados 

com o dispositivo que aqui se chama de objeto TV demarca modos de consumo 

associados à televisão e à promoção sensível dos sujeitos. Nos ajustamentos estéticos 

observados na análise, identificam-se marcas de um epicurismo mediático.  

 

PALAVRAS-CHAVE: televisão; estilo de vida; cultura material; objeto TV; 

epicurismo mediático. 

 

 
“[...] as coisas fazem as pessoas tanto quanto as 

pessoas fazem as coisas.”  (MILLER,  2013,  p. 200) 

 

Introdução 

 

Ao estabelecer uma relação dialética com o cotidiano, promovendo modos de 

“espelhamento” nas interações do público com a mídia (SODRÉ, 2013), a televisão tem 

se associado, ao longo dos anos, à busca por informação no ambiente doméstico na 

mesma medida de seu uso enquanto forma de entretenimento, habilitando o re-

conhecimento de nossas práticas. E ainda que tenham emergido questionamentos em 

relação às mudanças nas formas de produção, transmissão e recepção, especialmente em 

razão do acesso à internet no assistir TV (cf. CARLÓN; FECHINE, 2015) – levantando-

se debates acerca da permanência, e mesmo a eventual morte, ou uma possível 

sobrevida do meio –, não se pode negar sua pertinência e presença nas vivências e 

interações diversas, ajudando, inclusive, a entender quem somos. 

                                                   
1 Trabalho apresentado no GP Estudos de Televisão e Televisualidades, XVIII Encontro dos Grupos de Pesquisas em 

Comunicação, evento componente do 41º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 

 
2 Doutora em Comunicação e Linguagens, e-mail: carocavalcanti@gmail.com 
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No epicentro dos debates sobre as modificações de práticas e processos 

comunicacionais que envolvem o meio televisão, sobretudo a partir de meados dos anos 

1990, se situam os aspectos intrínsecos ao modus operandi de origem que demarca sua 

“forma narrativa particular” (BARBOSA, 2007, p. 3): com efeito, grande parte das 

discussões que vêm sendo realizadas sobre televisão no campo da comunicação 

envolvem a problemática de sua experiência televisual, na medida de uma 

complexificação com a inclusão dos sistemas digitais, ou que contam com os usos da 

internet (MARQUIONI, 2014, p. 52). Tais reflexões apontam para a dinamização das 

narrativas, dos formatos ou gêneros e da programação, bem como dos encadeamentos 

dos modos de produção e veiculação, e também das caracterizações assumidas pela 

relação do público com os produtos e conteúdos televisivos que vêm emergindo com 

atualizações nas configurações dos modos de assistir TV.  

No entanto, a partir do que já se apontou anteriormente em análise do meio com 

o que se chamou de “frame televisual” (OLIVEIRA; MARQUIONI, 2017), ou seja, 

pensando-se a constituição da televisão a partir de uma articulação de seus aspectos de 

temporalidade (tomada enquanto percepção do tempo pela audiência em relação ao 

meio) e espacialidade (tida como a própria materialidade, objeto físico que viabiliza a 

experiência do assistir TV)
3
, no presente artigo procura-se destacar a importância de se 

entender o meio a partir de sua configuração material (ou espacial) em relação a 

conteúdos específicos presentes na programação (frequentes em toda sua história mas 

que ganharam relevância e consideráveis investimentos e variações a partir dos anos 

1990). O artigo apresenta-se, assim, como uma extensão da discussão acerca do “frame 

televisual”, investigando-se o objeto que encerra a tela para apresentar uma análise 

sobre a adequação da temática do estilo de vida ao meio – propondo-se uma perspectiva 

específica no entendimento da televisão. Procura-se portanto distinguir a pertinência do 

objeto TV (em particular, considerando-se o ambiente doméstico que está na origem de 

seus modos de consumo), em sua relação com conteúdos do estilo de vida, enquanto 

parte do processo de “espelhamento” (SODRÉ, 2013), como forma de reiterar a 

pertença da questão da “cultura material” (MILLER, 2007; 2012; 2013) às discussões 

vigentes sobre televisão e televisualidades.  

                                                   
3 Considera-se que o “frame televisual” envolve o indivíduo, o aparelho de TV, as telas (do aparelho de TV e do 

dispositivo adicional eventualmente usado, de modo concomitante), as imagens emitidas em broadcasting e as 
acessadas no dispositivo adicional – ou seja, o “frame televisual” conforma a ambiência dada pelo assistir TV 

(OLIVEIRA; MARQUIONI, 2017). 
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A argumentação observa o encadeamento do contexto entendendo-se a 

existência de uma espécie de comportamento epicurista dos sujeitos na 

“hipermodernidade” (LIPOVETSKY, 2004). Nesse sentido, as análises oferecem uma 

forma de interpretar o sucesso encontrado, na programação da televisão, pela 

cozinha/culinária/gastronomia (abordadas desde programas de caráter instrucional de 

receitas a competições), pelo conjunto de propostas de renovação ou transformação, 

denominadas como makeover (com programas envolvendo arquitetura e decoração, bem 

como moda e beleza) e pela ideia de evasão (com programas voltados à apreciação 

estética do mundo, por meio de viagens ou de experiências variadas de visitação): tais 

abordagens que majoritariamente caracterizam o estilo de vida na televisão se articulam 

como projeções, em televisualidade, da promoção sensível dos sujeitos no contexto 

hipermoderno.  

 Dadas as considerações preliminares, o artigo se desenvolve em duas seções. Na 

primeira, intitulada A televisão na perspectiva do objeto: a relevância da espacialidade 

do meio, procura-se ressaltar a pertinência do caráter de espacialidade da televisão, 

analisando-se o objeto TV enquanto “cultura material”, e considerando-se na 

argumentação proposta particularmente o ajustamento do meio ao contexto doméstico. 

Na segunda seção, intitulada Televisão para decorar a sala e a vida: modos de consumo 

na promoção sensível dos sujeitos e as marcas de um epicurismo mediático com o estilo 

de vida na programação, com o intuito de se analisar a relevância de abordagens típicas 

do estilo de vida na programação, propõe-se a associação do objeto TV com a temática. 

Identifica-se, em relação ao comportamento hipermoderno nas interações e práticas 

comunicacionais, demarcadas pela promoção sensível dos sujeitos, a ocorrência do que 

aqui se chama de epicurismo mediático, que é observado quanto aos modos de consumo 

da televisão. 

 

A televisão na perspectiva do objeto: a relevância da espacialidade do meio 

Apoiando-se em uma abordagem específica dos estudos voltados à televisão, é 

possível afirmar que a temporalidade constitui questão fundamental para o 

entendimento do meio. Com efeito, a noção de tempo “real” (FECHINE, 2008, p. 27) 

dada pelo assistir TV, que é articulado pela transmissão de seus conteúdos em “fluxo” 

planejado (WILLIAMS, 2005, p. 89-90), tem relação com momento “exato” de sua 

veiculação (SCANNELL, 2014, p. 42), causando o “aspecto de „ao vivo‟” 
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(MARQUIONI; OLIVEIRA, 2016, p. 211) que promove o acontecimento da TV. 

Afinal, uma vez que a programação “está, a rigor, acontecendo a cada momento” 

(FECHINE, 2008, p. 27-28), é “impossível [...] dizer se aquilo que [se] está assistindo 

na TV é ou não uma transmissão direta” (p. 34), e a pertinência desta temporalidade do 

agora se dá na origem do meio, com as transmissões ocorridas efetivamente ao vivo, 

estendendo-se posteriormente aos conteúdos gravados e editados, que também são 

percebidos como ocorrendo ao vivo (MARQUIONI; OLIVEIRA, 2016).  

A adoção do panorama descrito como forma de analisar a televisão a partir de 

seu acontecimento não desvincula seu entendimento como conformado por um aparato 

dotado de uma tela. Para tanto, convém considerar como se caracterizou a inserção da 

televisão enquanto espacialidade na rotina cotidiana, doméstica, sendo adotada na 

medida de uma janela por meio da qual se “veem (e escutam) as imagens de um mundo 

lá fora” (BARBOSA, 2010, p. 26). Ao trazer informação e entretenimento ao contexto 

familiar e permitir o acesso dos sujeitos a lugares “desconhecidos, distantes, envoltos 

em uma atmosfera de sonho, que o novo invento colocaria definitivamente na casa 

daqueles que „comodamente‟ sentassem diante da televisão” (p. 22), este objeto, ou 

móvel, que se materializava tal qual uma janela, veio se evidenciar nas salas de estar e 

posteriormente espalhar-se pelos demais cômodos dos lares (OLIVEIRA; 

MARQUIONI, 2017). E, para além de se consolidar como um aparato que assume 

funções de janela (ou mesmo a forma de uma companhia situada – tele-visualizada –

nesta janela), a televisão desenvolveu também papeis de maquinário e elemento 

decorativo, integrados ao ambiente doméstico.   

De fato, como abordado em relação à constituição de um “frame televisual” a 

televisão, enquanto móvel e objeto, se constituiu desde o início como uma materialidade 

que organiza a mobília na sala em sua função, em razão dos modos de convivência 

desenvolvidos com o assistir TV “em conjunto e no mesmo espaço” (OLIVEIRA; 

MARQUIONI, 2017, p. 199) – já ocorridos de certo modo com o rádio mas que, pela 

própria visualidade intrínseca ao aparato televisivo, convocam o olhar (a visão) ao 

elemento que fora definitivamente inserido neste espaço, fazendo inaugurar uma 

televisualidade no ambiente doméstico. A esse respeito, vale lembrar que Ellis (2006, p. 

169) destaca o “uso intensivo do familiar e doméstico como o ponto de referência para a 

TV”, enquanto Barbosa (2010, p. 26) refere-se ao “móvel construído como ornamento a 

ser colocado ao lado de outros nas salas de visitas: sofás, cristaleiras, mesas de centro e 
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outros utensílios domésticos”: não somente a televisão se tornou parte da rotina dos 

sujeitos, como se estabeleceu como objeto de desejo e consumo, associando-se a 

aspectos de design. 

É possível afirmar, portanto, que a televisão, tanto quanto por exercer papel do 

mediador das notícias do mundo, do gerador de conteúdo, do motivador de desejos e do 

fornecedor de entretenimento no caráter temporal do ao vivo, passou igualmente a afetar 

as vivências cotidianas na medida de sua espacialidade. Uma vez que o suporte que 

compõe fundamentalmente a tele-visão surge na forma de um móvel, contribuindo para 

a disposição da mobília em seu entorno de modo que o conjunto de espectadores 

pudesse ter acesso ao (e eventualmente partilhar opiniões e emoções sobre o) conteúdo 

trazido por essa espécie de janela, a materialidade que veio a se configurar como TV, 

para além de consistir em uma mercadoria, se introduz como objeto de desejo e 

consumo, ao longo dos anos (i) estimulando o investimento na proposição de novos 

modelos, com o avanço de suas tecnologias e desenhos conforme tendências de moda, e 

(ii) mesmo permitindo que o entendimento do meio televisão seja, em razão da presença 

exercida pela materialidade, mesclado com a percepção do próprio objeto – o aparelho 

televisor.  

Entende-se, inclusive, que este último aspecto se encontra na origem de muitas 

das discussões realizadas sobre a referida morte da TV – que seria dada, primeiramente, 

em razão da inserção massiva de dispositivos distintos (como o smartphone e o tablet, 

além do computador) para acesso ao conteúdo televisivo como alternativa ao aparelho 

televisor, argumentação que se invalida ao se admitir a existência de um “frame 

televisual” que conforma os aspectos de temporalidade e espacialidade no assistir TV. 

Do mesmo modo, pelas associações comumente realizadas entre a TV e o computador 

(e posteriormente o smartphone e o tablet), seja em relação à tela retangular que 

analogamente transmite conteúdos audiovisuais, e que levou ao estabelecimento de uma 

relação com práticas de dispositivos anteriores para se “experimentar possíveis usos do 

objeto cultural mais recente” (OLIVEIRA, 2016, p. 253), seja em relação às 

apropriações dadas pelas terminologias em empréstimo da TV para a internet (como é o 

caso da menção a canais em redes de compartilhamento de vídeos, dando-se a 

impressão de uma extensão da estrutura da televisão para a internet (p. 257), o que não 

corresponde em princípio às formas narrativas desse sistema), e especialmente 

sugerindo-se uma eventual substituição de seus equipamentos, prevendo-se a eliminação 
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do aparelho televisor em razão de um possível uso preferencial de dispositivos como o 

computador, o smartphone e o tablet para assistir TV4
. 

Voltando-se às questões do investimento na proposição de novos modelos que 

compreendem avanços por meio de tecnologias ou desenhos conforme tendências de 

moda, assim como da afetação produzida pela televisão no ambiente doméstico junto 

aos demais elementos decorativos e aparatos funcionais da casa (com uma disposição 

típica que prevê a concavidade de olhares, convocando-se a televisualidade), a presença 

estabelecida pelo objeto TV no contexto cotidiano conduz à análise na perspectiva da 

“cultura material” na medida em que “grande parte do que nos torna o que somos existe 

não por meio de nossa consciência ou do nosso corpo, mas como um ambiente exterior 

que nos habita e incita” (MILLER, 2013, p.79). Nesse sentido, é relevante considerar o 

caráter de normatividade (cf. MILLER, 2012, p. 70) na inclusão da televisão como coisa 

que nos situa no cotidiano, vindo a se agrupar aos demais ornamentos da casa 

(BARBOSA, 2010, p. 26) e introduzindo-se como eletrodoméstico ao lado dos aparatos 

de lavar, passar, cozinhar, refrigerar.  

Se, em termos de consumo, a normatividade exerce uma espécie de atração aos 

sujeitos (MILLER, 2012, p. 72) compelindo-os, em conjunto com outros fatores, a um 

agir conforme (e associando-se portanto à popularização da televisão no contexto 

doméstico), também se deve considerar que a sensação de “conforto” (p. 98) causada 

pelo uso, mais que pela aquisição das coisas, se dá neste mesmo contexto doméstico, no 

caso do objeto TV, de modo análogo ao que ocorre com a percepção de Miller quanto ao 

vestir jeans para tão diferentes indivíduos e culturas. Afinal, assim como ocorre com o 

jeans (p. 100), confortavelmente a TV “„vai‟ com tudo”
5
: com efeito, ao mesmo tempo 

em que o meio televisão se acomodou à rotina dos sujeitos, tornando-se, na perspectiva 

de uma janela, um portador de coisas do mundo, inseparável dos sujeitos no ambiente 

                                                   
4 Vale ressaltar, nesse sentido, que contrariamente a tal projeção, a indústria de equipamentos de TV não foi afetada 

pela concorrência com computadores, tablets e smartphones; ao contrário, e mesmo com cenários de crise, a projeção 

de mercado na comercialização de aparelhos televisores se mantém, o que se observa no Brasil e também se identifica 

em outros países (ESTADO, 2018). Igualmente, conforme aponta o relatório da Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios Contínua – PNAD C, no ano de 2017 houve crescimento no número de acessos à internet pelo aparelho 

televisor (possivelmente oriundos da busca por conteúdos em streaming, bem como dos usos para jogos e envio de 

mensagens em Smart TVs), e declínio do acesso à internet via tablet (BABADOBULOS, 2018). O cenário leva a 

refletir sobre a relevância do aparelho televisor como materialidade cultural no ambiente doméstico inclusive em 
extensão aos seus usos de origem, mantendo-se a pertinência da não-mobilidade do aparato nesse contexto. O aspecto 

específico das extensões do uso do aparelho televisor (um aparato não-móvel) em relação à sua relevância como 

objeto no contexto doméstico será abordado em análise distinta, por se constituir como aspecto complementar às 

discussões aqui apresentadas. 
 
5 No original, “„go‟ with everything” (MILLER, 2012, p. 100). 
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doméstico, também o aparato que a conforma se adequou à rotina da casa, integrando-se 

e tornando-se necessário como eletrodoméstico, e do mesmo modo se combinou à 

decoração junto aos ornamentos, arranjando-se esteticamente com os demais objetos 

materiais. Ter uma TV no contexto doméstico se tornou parte do “conforto” associado a 

este ambiente, nos sentidos de conferir ajustamento conforme a normatividade, de aliar 

aconchego e comodidade ao estar da sala e morar da casa, e de habilitar uma forma de 

re-conhecimento dos sujeitos no mundo. 

Ampliando-se a percepção sobre a espacialidade da TV que nos “habita e incita” 

ao se constituir enquanto “cultura material”, interessa destacar que não só se 

conformando aos demais elementos da casa, ao longo de seu estabelecimento a televisão 

enquanto objeto assumiu protagonismo por seu “espalhamento” (OLIVEIRA; 

MARQUIONI, 2017, p. 201) nos diferentes cômodos, ao demarcar presença na rotina 

doméstica, e mesmo por acompanhar redefinições nas nomenclaturas da sala de estar, 

ou de visitas, como home theater ou home cinema em razão do investimento no aparato 

e da orientação à televisualidade em tais espaços. Efetivamente, ainda que dispositivos 

da informática tenham cooperado significativamente “para impactar a experiência 

televisual” (p. 201), promovendo reconfigurações nos modos de assistir TV e dando-se 

o uso de telas diversas (propriamente pertencentes ou não a um aparelho televisor) para 

o assistir TV, o objeto TV permanece presente no contexto cotidiano da habitação
6
, 

proporcionando a continuidade do meio conforme a temporalidade que o demarca e 

também abrigando em sua espacialidade as televisualidades replicadas (GP, 2018), ou 

que se desdobram em seu suporte de origem. 

A observação proposta procura privilegiar o papel exercido pela materialidade 

da televisão em sua concepção espacial para os estudos do campo. O que se pretende 

como extensão é fundamentar a análise sobre a adesão da temática do estilo de vida no 

meio, entendendo-se que o olhar para o objeto TV auxilia na argumentação, a seguir, de 

que a abordagem do  estilo de  vida  na programação constitui uma espécie de  lógica 

                                                   
6 Para exemplificar apenas o contexto brasileiro, conforme relatório da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
Contínua – PNAD C, ainda que se tenha levantado uma marca de 0,6% a menos televisores nas casas brasileiras que 

no ano de 2016, o total de 96,8% dos domicílios possuía televisão no Brasil em 2017 – número que demonstra a 

permanência do aparato nos lares acima dos 95% ao lado do fogão, presente em 98,8%, e da geladeira, em 97,8% dos 

domicílios, e consideravelmente mais presente que a máquina de lavar roupas, que consta em 63,8% dos lares 
(BABADOBULOS, 2018).  
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em abismo7
, pela associação com o objeto TV na medida em que um “espelhamento” 

mediático habilita o “condicionamento ativo” (SODRÉ, 2013, p. 21) e admite um 

“modo de interpelação coletiva” (p. 23) dos regimes de visualidade e narrativas da 

televisão com as práticas cotidianas dos sujeitos. Com a discussão, defende-se que um 

epicurismo mediático (como uma caracterização de modos de ser em função da busca 

pelo prazer, com práticas que passam também pela mídia), relacionado ao 

comportamento hipermoderno, ajuda a explicar a proliferação de abordagens típicas do 

estilo de vida na programação e o investimento na temática, e, do mesmo modo, a 

compreender o papel do objeto TV nos modos de viver e morar, demarcados por 

aspectos de consumo e pela promoção sensível dos sujeitos
8
. Efetivamente, a 

consideração dos objetos materiais para o entendimento da televisão permite “uma 

compreensão mais profunda da especificidade de uma humanidade inseparável de sua 

materialidade” (MILLER, 2007, p. 47), e é nesse sentido que avança a argumentação 

proposta. 

 

Televisão para decorar a sala e a vida: modos de consumo na promoção sensível 

dos sujeitos e as marcas de um epicurismo mediático com o estilo de vida na 

programação 

Com o cenário compreendido na perspectiva da “cultura material”, é possível 

ressaltar a lógica interacional com a televisão também a partir do aparato que a 

conforma: considerar o papel da materialidade nas práticas comunicacionais habilita o 

entendimento das pessoas através das suas coisas (cf. MILLER, 2013).  

Nesse sentido, considerando-se a relação estabelecida ao longo dos anos com o 

objeto TV, em princípio disposto centralmente na sala de estar (ou suas posteriores 

variações de nomenclatura na arquitetura do ambiente, aqui mencionadas), para se 

desenvolver a proposta apresentada se faz necessário observar a ambiência geral dada 

                                                   
7 O recurso de mise em abyme, explicitado de modo inaugural na literatura pelo escritor francês André Gide em 1893, 

com a construção de narrativas contidas em outras narrativas, ganhou projeção para outros campos da expressão 
como a pintura, a ilustração, o cinema entre outras ocorrências, em que se encontram imagens replicadas dentro de 

imagens, textos reproduzidos em outros textos, duplicação de elementos compositivos, em exaustão até sua 

desaparição (SNOW, 2016). 

 
8 O entendimento do epicurismo como uma caracterização de modos de viver (do consumo, das sociabilidades e 

interações diversas) em função da busca pelo prazer se origina na doutrina do filósofo grego Epicuro, voltada ao 

prazer como uma virtude da condição humana, que deve ser concebida no ser satisfeito e feliz (SPINELLI, 2013). 

Conforme a doutrina epicurista, os sentidos são a via de acesso ao mundo – e de certa maneira, tal concepção se 
identifica como “atual e presente” no contexto aqui observado: “nos usos e nos costumes, e também no modo de ser e 

de pensar de nossa contemporaneidade” (p. 12). 
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por uma cultura hipermoderna que situa os sujeitos e suas coisas diversas (que podem 

ser objetos materiais, peças de vestuário, animais de estimação, círculo de amigos (cf. 

MILLER, 2013), enfim a coleção materializada que perfaz cada indivíduo) em uma 

atmosfera de consumo. O consumo é aqui entendido de modo amplo, para além da 

aquisição de mercadorias, como “um fenômeno denso que envolve diferentes dimensões 

da experiência contemporânea [...] [e a] cultura, tal como podemos reconhecê-la no 

cotidiano, passa pelo fenômeno do consumo.” (ROCHA; BARROS, 2008, p. 187). 

Entende-se, em termos de consumo, que a cultura da “hipermodernidade” é formada 

menos pela aquisição que pela sobreposição e pela efemeridade em caráter de urgência 

– um verdadeiro tudo-aqui-e-agora – com que as coisas vão se associando ao sujeito 

(ou com que o sujeito se vincula às coisas).  

Para se entender o sujeito hipermoderno em relação ao contexto observado, vale 

lembrar que um caráter hedonista (instaurado em comportamentos de consumo desde os 

anos 1950, em coincidência com a popularização da televisão) sedimentou-se em 

meados dos anos 1980 na forma de um “hipernarcisismo”, uma obsessão do individuo 

consigo próprio no período em que, com uma exacerbação do individualismo, lógicas de 

moda e consumo restauram estruturas tradicionais de sentido (LIPOVETSKY, 2004, p. 

29). A partir dos anos 1980, em conformidade com o modelo econômico capitalista, é 

possível observar a comercialização e a adoção de modos de vida, ideologias, crenças, 

comportamentos e da própria a ética, que são intercambiáveis como bens de consumo 

(p.30), moldados na efemeridade própria do sistema da moda.  

Com esta disposição geral estabelecida para o consumo, a atenção a tendências e 

a efemeridade em caráter de urgência contínua, adicionalmente à atuação conjunta da 

indústria e do mercado permitindo a lógica das sobreposições, vale ressaltar que o 

“demasiadamente humano reclamo de prazer, de sempre mais prazer e sempre mais 

aprazível prazer” (BAUMAN, 1998, p. 8) – um verdadeiro comportamento epicurista 

em um mundo que se apresenta cheio de oportunidades, “cada uma mais apetitosa e 

atraente que a anterior” (2001, p. 81) –, estabelecido no século XX, se atrelou 

culturalmente aos aspectos de consumo em uma lógica de “capitalismo artista” 

(LIPOVETSKY; SERROY, 2015). Em uma era de estetização da vida e do mundo em 

vigor, tanto em países ricos como emergentes, os processos de design (p. 50) passaram a 

atuar sobre os sujeitos e suas coisas, empregando a dimensão estilística ao cotidiano. No 

cenário da “hipermodernidade”, com a “inflação do domínio estético” (p. 49) o sujeito 
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típico do “capitalismo artista” passou a ter interesses voltados a aspectos de decoração e 

embelezamento das formas do mundo e de seus próprios atributos físicos do corpo, 

manifestando disposição de consumo em relação ao exótico e ao novo e buscando o 

“prazer da experiência” (p. 62) mesmo nas situações ordinárias, ao mesmo tempo em 

que passou a se interessar por “objetos „para viver‟ mais do que objetos para exibir” 

(LIPOVETSKY, 2015, p. 36), voltando-se à busca pela renovação, ou pelas 

transformações, enquanto parte da experiência em relação a si próprio (p. 38). 

Com este cenário hipermoderno que se culturalmente instaurou, em especial a 

partir dos anos 1990 se pode identificar, ao lado de uma “consolidação e proliferação de 

discursos cotidianos de valor e investimento associados à aquisição de moradias” 

(BRUNSDON, 2003, p. 8), a emergência de um interesse geral nos modos de melhoria 

da casa, sugerindo “uma mudança contínua em direção ao lazer e consumo 

privatizados” (CLARKE, 2001, p. 23). Ao se socializarem, de tal modo, o design e a 

decoração (p. 28) por e para um público generalizado, observa-se considerável 

investimento em conteúdos, gurus-celebridades e produtos midiáticos voltados à 

idealização da casa, expandindo-se o que se pode considerar um “mercado de mídia de 

estilo de vida doméstico” (p. 23).  

Ou seja, enquanto se estabelece uma disposição estética de ordem geral com os 

modos de ser (ou de viver e morar), e a busca pelas experiências com a estilização das 

coisas bem como dos sujeitos toma frente em processos de consumo e práticas 

comunicacionais, o “capitalismo artista” hipermoderno se desenvolve midiaticamente. 

Com o preparo cultural para a abordagem do que ao longo dos anos veio a ser tratado 

como estilo de vida, a televisão se apropriou da disposição geral estabelecida com a 

temática congregando seus interesses econômicos à sua “forma narrativa particular” 

(BARBOSA, 2007, p. 3), incrementando (tecnologicamente e em termos de formatos e 

conteúdos) na programação a junção da informação e do entretenimento em torno do 

prazer com as coisas, segundo um comportamento epicurista, especialmente a partir dos 

anos 2000. De tal modo, compreendendo o contexto hipermoderno a transitoriedade 

como aspecto de normatividade e conforto, a moradia (o conjunto de casas, jardins e 

decoração) se adequa às estetizações vigentes nas tendências de moda (cf. CLARKE, 

2001, p. 24)
9
, o que ocorre também por meio da televisão. 

                                                   
9 Em relação a esse aspecto, Clarke se refere a uma análise de Bhatti e Church (BHATTI, M; CHURCH, A. „I never 

promised you a rose garden‟: gender, leisure and home-making. Leisure Studies, vol. 19, 2000). 
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Com o interesse identificado pelo viver prazerosamente e com os processos de 

estilização da moradia e dos modos de morar (desdobrados no cozinhar, no degustar, no 

decorar, no receber, no bem-estar), sedimentou-se uma audiência televisiva em torno da 

temática do estilo de vida, interessada nos modelos vigentes e mobilizada por 

especialistas e práticas de aconselhamento (BAUMAN, 1998, p. 221-222), estas 

organizadas e viabilizadas pela mídia (com papel expressivo da televisão) e tratadas 

como formas de ajustamento à normatividade do consumo e de acesso ao conforto dado 

pelas coisas10
.  

De fato se pode apontar a aquisição de sentido pelas coisas para os sujeitos 

“quando repassados pelo ambiente humano propiciado pelas situações sociais encenadas 

na cultura de massa” (ROCHA; BARROS, 2008, p. 200.); ou seja, como via de acesso 

ao mundo e reprodução das vivências e aspirações cotidianas, com seus programas de 

estilo de vida “repletos de julgamentos estéticos implícitos e implícitos” (BRUNSDON, 

2003, p. 19), a televisão não apenas “define publicamente produtos e serviços como 

necessidades, explica-os como modo de uso, confecciona desejos como classificações 

sociais” (ROCHA; BARROS, 2008, p. 199, grifos no original). Também enquanto 

aparato que faz da televisão uma janela para o mundo, o objeto material TV no ambiente 

doméstico permite que as narrativas do meio se tornem, televisualmente em abismo, as 

do sujeito. Este se vê replicado na tela junto às suas aspirações da casa e do corpo ideal 

(ao menos para aquele momento), do cozinhar e decorar estilizados, do receber e evadir-

se conforme pedem as tendências, e que logicamente lhe proporcionam prazer – ainda 

que um prazer por procuração ou por televisualidade, mas que justamente por se dar a 

partir da TV, permite a sobreposição de tipos momentaneamente ideais no processo de 

                                                   
10 Com a observação realizada que conduziu às reflexões aqui apresentadas, foi possível identificar que de modo 

geral os conteúdos que envolvem a temática do estilo de vida, além de permitirem o caráter de evasão e 

televisualizarem o prazer das vivências pelo objeto TV, bem como proporcionarem aconselhamentos por uma miríade 
de especialistas, ou gurus-celebridades, também procuram atender ao pressuposto de capacitação dos sujeitos, 

convocando suas competências estéticas e habilitando projeções de si na tela do aparelho televisor. O caráter didático 

presente em programas de estilo de vida, juntamente com a oferta de repertório verbal e visual na abordagem dos 

modelos vigentes, viabilizam a prática do julgamento estético pela audiência e conferem aos sujeitos um vocabulário 
e um domínio de discursos estéticos e regimes de visualidade de modo que estes também se entendam como 

especialistas. No ato de assistir TV, reorganiza-se então o caráter do aconselhamento apontado por Bauman (1998, p. 

221-22), que em modo de “espelhamento” e em abismo se dá também do espectador à tela da TV, em relação aos 

conteúdos apresentados. Se na “hipermodernidade” volta-se a atenção a si em caráter de consumo experiencial, 
também se identifica semioticamente a construção do sujeito competente e atuante (pelo saber que o habilitaria, em 

princípio, a um fazer). Uma abordagem ampliada da relação entre o pressuposto de capacitação dos sujeitos via mídia 

e o caráter experiencial estético nas vivências cotidianas pode ser observado em: OLIVEIRA, Caroline Cavalcanti de. 

A gourmetização como fenômeno mediático: uma análise dos processos de estetização do cotidiano por meio de 
práticas comunicacionais e de consumo com a gastronomia. 380f. Tese (Doutorado em Comunicação e Linguagens), 

Universidade Tuiuti do Paraná. Curitiba, 2018. 
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experiência com suas próprias percepções sensíveis. Complementarmente, cabe 

considerar que  

[e]mbora diferentes estilos de vida sejam em parte definidos e distinguidos 

por orientações particulares ao lazer dentro e/ou fora de casa, no lar, a 

televisão é um onipresente pano de fundo e recurso tanto para a expressão 
quanto para a afirmação de distinções e distanciamentos em termos de estilo 

de vida, e também para a negociação de comunalidade e identificação. O que 

escolhemos regularmente assistir na televisão, onde, como, com quem e 

quando, fornece um conjunto significativo de indicadores sobre nossa 

posição em relação à cultura do estilo de vida. (O‟SULLIVAN, 2005, p. 24-

25, grifos meus). 

 

A espécie de epicurismo mediático observado pela abordagem do estilo de vida, 

ou promovido em “espelhamento” (SODRÉ, 2013) pelo meio televisão e pelo objeto TV 

que decora a sala e materializa a decoração da vida por uma televisualidade replicada11
, 

convoca um “modo de interpelação coletiva” (p. 23) com as práticas cotidianas dos 

sujeitos no ser – viver e morar – orientados pelo prazer. Pela tela do objeto TV na 

ambiência doméstica em que se encontra, acessa-se o imaginário do viver assim como 

do morar, duplicam-se e incorporam-se no assistir TV discursos estéticos trazidos às 

vivências cotidianas, espelhando-se a lógica dos prazeres e da estilização em 

perspectiva de abismo – ou seja, de modo que as coisas e os sujeitos se tele-visualizam 

e se condicionam ativamente (cf. SODRÉ, 2013, p. 21), indefinidamente, de modo a 

desaparecerem seus limites, unificando-se com o assistir TV (ou seja, compreendendo-

se efetivamente um “frame televisual”) o caráter sensível do sujeito e das suas coisas.    

 

Considerações finais 

Procurou-se com as análises aqui desenvolvidas fundamentar o entendimento de 

que os modos de “espelhamento” da televisão com o cotidiano assumem também o 

caráter de espacialidade do objeto TV. Com a observação da televisão na perspectiva da 

“cultura material” e considerando-se os aspectos de consumo da “hipermodernidade” 

(ou seja, tomando-se como ponto de partida um cotidiano envolvido por processos de 

estilização e pelo caráter experiencial enquanto projeção das percepções sensíveis) o 

artigo apresenta-se como uma alternativa de reflexão sobre a relação com a televisão no 

período vivido na medida em que a articulação dos conteúdos veiculados com o 

dispositivo aqui chamado de objeto TV demarca modos de consumo associados à 

televisão e à promoção sensível dos sujeitos.  

                                                   
11 Nesse sentido, em associação com a “cultura material”, adota-se aqui adicionalmente a concepção de Aumont de 

que se “[t]oda imagem tem suporte material, [logo] toda imagem é também um objeto” (AUMONT, 2004, p. 144).  
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De tal modo procurou-se distinguir a pertinência do objeto TV no ambiente 

doméstico em sua relação com a abordagem do estilo de vida enquanto parte do 

processo de “espelhamento”, como forma de reiterar a pertença da questão da “cultura 

material” às discussões vigentes sobre televisão e televisualidades. Em um momento de 

discussões sobre as configurações assumidas pela televisão quanto à sua própria 

definição, em suas múltiplas possibilidades de teorização, entende-se que a inserção da 

TV nas vivências cotidianas merece ser observada também por sua espacialidade, e que 

esta é uma via de análise sobre a conformação de seus conteúdos. 

Encadear o entendimento da televisão com a abordagem do estilo de vida, nesse 

sentido, também concorre para enfatizar a aplicação da noção de “cultura material” aos 

estudos do campo; em decorrência, em conformidade com o que aponta Brunsdon 

(2003, p. 8), a perspectiva permite considerar o estilo de vida na televisão como 

“elemento de um „estilo de vida‟ mais geral da cultura” – seja uma cultura “do fim do 

século XX”, como pontua a autora, ou propriamente uma cultura hipermoderna e de 

consumo em sentido amplo
12

.  A TV não é aqui pensada a partir do potencial de 

incitação ao consumo: como se argumentou, consome-se o próprio meio e o objeto TV 

que o define como espacialidade enquanto modos de viabilização das percepções 

sensíveis do mundo. 

Mobilizados por um epicurismo mediático, projetamos nossos estilos de vida 

(aspirados e vivenciados) na tela de nosso objeto TV, emoldurando-os em nossa 

cotidianidade, e promovendo, em uma lógica de abismo, regimes de televisualidade aos 

modos de viver e morar. De fato, o aspecto de materialidade na relação dos conteúdos 

do meio com os sujeitos evidencia a relevância de se abordar a televisão na perspectiva 

adotada por entendê-la particularmente enquanto objeto material que viabiliza o acesso 

às coisas e como coisa vinculada ao sujeito, à moradia e aos modos de viver, 

assumindo-se no contexto hipermoderno como uma forma de decorar a vida. 
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