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RESUMO 

 

Esta monografia traz uma reflexão acerca da midiatização do trabalho de coletivos artísticos 
negros como uma plataforma de relacionamento para marcas que desejam se comunicar com 
seus públicos. A partir do processo de midiatização na sociedade, há uma nítida necessidade 
de estabelecer novas formas de comunicação e relacionamento das marcas para se 
aproximar de seus públicos, cidadãos consumidores, por meio de suas demandas sociais e 
políticas, (re)formando identidades culturais. Assim, tomamos como objeto de estudo, o 
coletivo Movimento Observador Criativo (M.O.O.C) que desde 2016 vem dialogando com 
marcas como Skol, Nike e Converse entre outras, colocando sua produção artística 
afrocentrada neste processo de agenciamento cultural. O conceito de afrocentricidade, 
segundo Nascimento et al. (2009), reafirma o papel de agente dos africanos que atuam em 
prol da sua própria imagem cultural. Dentro deste contexto, a atividade de Relações Públicas 
pode, conforme Grunig (2011) e Terra (2015), auxiliar as organizações e suas marcas a 
estabelecer um diálogo responsável, ético e coerente com os anseios dos seus stakeholders, 
com inovação na linguagem e devolvendo o protagonismo da construção do discurso aos 
seus produtores. 
 
Palavras-chave: Movimento Observador Criativo (M.O.O.C). Afrocentricidade. Midiatização. 
Relações Públicas. Agenciamento Cultural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This monography brings a reflection about the mediatization of black artistic collectives works 
as a platform of relationship for brands that desire to communicate with their public. From the 
process of mediatization in society, it is a clear the need to establish new forms of 
communication and relationship of brands to approach their public, the consumer citizens, 
through their social and political demands by (re)modeling cultural identities. Thus, we take as 
object of study the collective M.O.O.C (creative observant movement), that since 2016 has 
been dialoguing with, among other brands, Skol, Nike and Converse, placing their afro 
centered artistic production in this cultural management process. The concept of Afrocentricity, 
according to Nascimento et al. (2009), reaffirms the African people role as an agent, who works 
for their own cultural image. In this context, the Public Relations activity can, according to 
Grunig (2011) and Terra (2015), help the organizations and their brands establish a 
responsible, ethical and coherent dialogue with the interests of their stakeholders, with 
innovation in language and returning the protagonist role of the discourse construction to its 
producers. 
 
Keywords: M.O.O.C (Creative Observant Movement). Afrocentricity. Mediatization. Public 
Relations. Cultural Management. 
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INTRODUÇÃO 

 

Nos tempos atuais, testemunha-se grandes transformações no cenário 

comunicacional provocadas, em sua grande parte, pelo advento da internet e pela 

chegada das redes sociais. Observa-se que foram adotadas novas formas de 

estabelecer uma comunicação entre pessoas e organizações. O “construir” e o 

“manter” relacionamentos organizacionais, promovido pelas Relações Públicas, 

passou a ser midiatizado. É nesse ambiente que o objeto de estudo deste trabalho, o 

Coletivo Movimento Observador Criativo (M.O.O.C.), posiciona-se produzindo peças 

publicitárias para grandes marcas que abordam a estética, o discurso e a identidade 

afrocentrados e, atuando como intermediário na construção e manutenção de 

relacionamento entre marcas e o público negro. 

Faz-se necessário esclarecer que a afrocentricidade é “um tipo de pensamento, 

prática e perspectiva que percebe os africanos como sujeitos e agentes de fenômenos 

atuando sobre sua própria imagem cultural e de acordo com seus próprios interesses 

humanos” (ASANTE, 2009, p.96). Considerando a maneira estereotipada que as 

mídias apresentam o indivíduo e o coletivo negro, supõem-se que ao abordar a 

afrocentricidade nas plataformas midiáticas, serão motivadas mudanças na área da 

Comunicação. Para tanto, a problemática desta Monografia questiona se 

agenciadores culturais, como o M.O.O.C., podem realmente favorecer uma 

representação midiática positiva e real do coletivo e indivíduo negro em peças 

publicitárias. 

Esta Monografia se caracteriza como uma pesquisa exploratória pois foram 

realizados estudos, como levantamento bibliográfico e entrevista, para criar uma 

aproximação entre a autora e a temática. Além disso, foi executado um estudo de 

caso, focando na atuação do Coletivo M.O.O.C., com o intuito de compreender a fundo 

as particularidades da relação entre as Relações Públicas, a midiatização e a 

afrocentricidade. O desenvolvimento deste trabalho visa atender seu objetivo geral 

que se resume em analisar, sob o ponto de vista das Relações Públicas, o trabalho 

desenvolvido pelo coletivo M.O.O.C. (Movimento Observador Criativo) para entender 

como ocorre o agenciamento cultural em grandes marcas de seu discurso, estética e 

identidade. Além disso, pretende-se também esclarecer a proposta da 

afrocentricidade e relacioná-la com a área da Comunicação, analisar o espaço e lugar 
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da fala que as mídias dão ao negro em suas produções e, discutir sobre as 

contribuições das Relações Públicas no processo de agenciamento cultural de um 

discurso, estética e identidade específicos, pontuando os benefícios gerados para o 

agenciado e a quem agencia. 

Para tanto, com o intuito de propor uma assimilação da razão de ser do Coletivo 

M.O.O.C., o primeiro capítulo desta Monografia trata do esclarecimento do paradigma 

da afrocentricidade, iniciando-se com uma contextualização história da diáspora 

africana. As principais fontes de pensamento do desenvolvimento deste capítulo, são 

originárias do livro “Afrocentricidade: Uma Abordagem Epistemológica Inovadora” 

(2009) de Elisa Larkin Nascimento (org.), que traz artigos de diversos intelectuais da 

área, destacando-se Molefi Kete Asante (2009) e Reiland Rabaka (2009). Dispõem-

se também uma reflexão sobre os novos desdobramentos da abordagem 

afrocentrada, pontuando a Comunicação como uma área de conhecimento propícia 

para a afrocentricidade. A discussão expande-se e é apresentado um panorama da 

representação midiática do indivíduo e coletivo negro, a partir das considerações de 

Ana Alakija (2012). 

 O segundo capítulo adentra na área da Comunicação e propõem uma 

discussão entre Relações Públicas, Midiatização e Produção Cultural, baseando-se 

em autores como Carolina Terra (2015), Eduardo Augusto (2010) e Mitsuru Yanaze 

(2010). Faz-se apontamentos sobre as mudanças na construção e na manutenção de 

relacionamentos entre uma organização e seus públicos, posicionando as redes 

sociais como uma das ferramentas principais nessa aproximação. A fim de evidenciar 

a presença das redes sociais mundialmente, são apresentados dados da pesquisa 

2018 Global Digital1. Considerando que o objeto de estudo deste trabalho, o M.O.O.C., 

desenvolve trabalhos artísticos para grandes marcas e é representado pelas questões 

salientadas pela área de Produção Cultural, o capítulo verifica a posição das Relações 

Públicas no âmbito cultural, analisa o uso das ferramentas de Marketing Cultural e faz 

um recorte para compreender como são tratadas as políticas culturais no Brasil. 

Também é abordada nesse capítulo, a temática da Responsabilidade Social, 

entendida como uma forma de gestão organizacional que as marcas que se 

aproximam de um discurso sobre diversidade buscam adotar. 

                                                           
1 Pesquisa aplicada pela empresa We Are Social, por meio da plataforma HootSuite, que estuda o uso 
da internet, das mídias sociais, dos dispositivos móveis e do comércio eletrônico mundialmente. 
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O terceiro capítulo apresenta o Coletivo, clarifica suas propostas e costura os 

elementos que foram apresentados anteriormente. É importante que se compreenda 

que os capítulos que antecedem esse, serviram para esclarecer as questões de base 

do M.O.O.C..  Para a produção desse capítulo foi realizada uma entrevista com três 

membros do Coletivo, com o intuito de conhecer mais a fundo o processo de criação 

do grupo, sua estrutura organizacional, seus serviços, sua atuação, seus 

procedimentos operacionais e sua concepção conceitual. O capítulo se aprofunda ao 

relacionar a atuação do M.O.O.C. com o conceito da afrocentricidade e com a área 

das Relações Públicas, retomando as questões tratadas nos capítulos anteriores. É 

apresentada também uma análise de uma campanha publicitária produzida pelo 

Coletivo, que exibe a prática da atuação do Movimento Observador Criativo. 

Nas considerações finais foca-se em atender as demandas estruturais da 

Monografia, como averiguar a veracidade da problemática e dissertar sobre os 

objetivos do trabalho.  É realizada uma análise final da atuação do Coletivo M.O.O.C. 

sob o ponto de vista das Relações Públicas, ponderando os pontos positivos e 

negativos e, também, pontuando algumas contribuições que as áreas das Relações 

Públicas podem oferecer ao Coletivo M.O.O.C. e, sobretudo, à inserção do paradigma 

da afrocentricidade na Comunicação. 
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CAPÍTULO I - O PARADIGMA DA AFROCENTRICIDADE 

 

Esse capítulo traz uma contextualização histórica da diáspora africana, a fim 

de dar alicerces a uma compreensão da causa da afrocentricidade e do surgimento 

de grupos artísticos negros que reafirmam sua identidade, estética e discurso. 

Posteriormente, são esclarecidas a origem, a definição e a metodologia do paradigma 

da afrocentricidade para que assim seja apresentado e devidamente assimilada a 

proposta do Coletivo M.O.O.C, caracterizado aqui como um agenciador cultural da 

afrocentricidade. 

 

1. 1 Contextualização Histórica 

 

 A compreensão da complexidade da atual condição social, econômica e 

cultural do negro, como indivíduo e Coletivo, está intimamente ligada ao entendimento 

da diáspora africana, caracterizada pela “...dispersão (tanto voluntária quanto 

involuntária) dos povos de ascendência africana do continente africano” (CHRISTIAN, 

2009, p.147).  Teve seu início no deslocamento forçado e incentivado de grande parte 

da população da África para fora de seu continente. A partir do século XV passou a 

ser promovido pela Europa o “comércio triangular de escravos”, que consistia na 

comercialização de seres humanos como mão de obra escrava, envolvendo além do 

continente Africano e Europeu, as Américas do Norte, do Sul e Central (CHRISTIAN, 

2009, p.149).  

 

Dependendo da fonte, a estimativa do número de africanos escravizados e 
forçados a migrar para o “Novo Mundo” varia de doze a cem milhões de 
pessoas. Os africanos foram trazidos principalmente de regiões de diversas 
culturas da África ocidental e centro-ocidental para colônias de plantations 
(fazendas com mão de obra escrava) controladas por europeus no Caribe e 
nas Américas Central, do Sul e do Norte. Foi dessa história e experiência 
sociocultural que se desenvolveu, em grande parte, a moderna diáspora 
africana. (CHRISTIAN, 2009, p.149)  

 

Durante os quase quatro séculos da retirada de africanos da África e da 

escravização desses africanos em diferentes partes do mundo, a forma de vida 

africana foi se dissipando no Ocidente por meio da colonização física e psicológica 

europeia. Nobles (2009) aponta que o processo de escravidão interferiu brutalmente 
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no processo de desenvolvimento intelectual, político, econômico, social, cultural e 

espiritual dos africanos, dos países africanos e da África como um todo. 

 

O caminho do desenvolvimento africano em termos de socialização, vida 
familiar, educação, formas de conhecer a Deus, padrões de governo, 
pensamento filosófico profundo, invenções científicas e técnicas foi 
desencarrilhado pela invasão e dominação estrangeira. (NOBLES, 2009, p. 
284)  

 

As condições em que os africanos foram submetidos por gerações e a imposição da 

cultura europeia como correta, adequada e incontestável, providenciaram uma 

negação do africano perante sua própria cultura (RABAKA, 2009). Deve-se ter a 

consciência de que a escravização dos africanos não se reduziu apenas a seus 

corpos. 

No Brasil, após a abolição da escravatura em 1888, foi promovido pelo governo 

brasileiro - época representada pelo segundo reinado de D. Pedro II -  um processo 

de “embranquecimento” da população (NOBLES, 2009, p. 285). Foi estimulada uma 

imigração de portugueses, italianos, alemães, japoneses, espanhóis, entre outras 

nacionalidades, com o intuito de embranquecer a população e, assim, foi 

potencializado o processo de desafricanização. 

 
O “embranquecimento” é um ataque psicológico ao senso fundamental dos 
afro-brasileiros, do que significa ser uma pessoa humana. (...) Ao fazê-lo, 
afirma que ser africano era ser menos humano e que por meio do processo 
de “embranquecimento” os africanos poderiam se tornar humanos. Com 
efeito, o embranquecimento associa a bondade, o sucesso, a criatividade, o 
gênio, a beleza e a civilização com a brancura. Em última instância, identifica 
a condição humana com o fato de ser branco. (NOBLES, 2009, p. 287) 

 

A elite branca acreditava que possuía genes dominantes e ao incentivar a 

miscigenação iria diminuir ou até anular a figura africana no país. Esse processo de 

embranquecimento e desafricanização, afetou profundamente a formação de uma 

identidade negra no país (NOBLES, 2009). Não há dúvidas que os danos psicológicos 

do contexto da diáspora africana são irreparáveis e incalculáveis (CHRISTIAN, 2009).  

Abdias do Nascimento, o maior difusor do movimento Pan-africanista1 no Brasil, 

demonstra uma profunda preocupação a respeito da memória do afrodescendente 

brasileiro, mediante esse processo de desafricanização. 

                                                           
1 O Pan-africanismo, surgido no século XIX, é um movimento político que objetiva a união de todos os 

povos da África. 



16 
 

 

... as classes dominantes enfatizaram sua intenção e ação no sentido de 
arrancar da mente e do coração dos descendentes escravos a imagem da 
África como uma lembrança positiva de nação, de pátria, de terra nativa; 
nunca em nosso sistema educativo se ensinou qualquer disciplina que 
revelasse algum apreço ou respeito às culturas, artes, línguas e religiões de 
origem africana. E o contato físico do afro-brasileiro com os seus irmãos no 
continente e na diáspora sempre foi impedido ou dificultado entre outros 
obstáculos, pela carência de meios econômicos que permitissem ao negro se 
locomover e viajar para fora do país. (NASCIMENTO, 2009, p.198)  

 

1.2 A Afrocentricidade como Potência 

 

Apesar do cenário hostil da diáspora africana, movimentos que partem de uma 

abordagem afrocentrada surgem e reconectam os africanos às questões africanas, 

concedem poder aos negros e questionam a condição exclusiva de produção de 

conhecimento europeia, contribuindo para o surgimento de novas narrativas. Charles 

S. Finch III e Elisa Larkin Nascimento (2009), ao apresentar a história e a evolução da 

abordagem afrocentrada, consideram que o pensamento afrocêntrico está presente 

em acontecimentos e obras antigas como nos tratados e depoimentos de africanos no 

século XVIII, nas obras dos intelectuais haitianos que lideraram e apoiaram a luta pela 

liberdade do Haiti durante o século XIX, como Pompée-Valenti e Louis-Joseph Javier, 

na carta da escrava Esperança Garcia do Piauí, na fundação do primeiro partido 

político negro das Américas em Cuba (1908), no surgimento do Pan-Africanismo no 

século XX, nas obras e vida do intelectual W.E.B. Du Bois (1968-1963),  nas inúmeras 

obras de Carter G. Woodson, um historiador que fundou o Journal of Negro History, 

os estudos Africana, na intelectualidade e descobertas do egiptólogo Cheikh Anta 

Diop. Os fenômenos mais acentuados e influentes à afrocentricidade dentre os que 

foram citados acima, são a ideologia Pan-africana, os estudos Africana e a vida e 

obras de Cheikh Anta Diop.  

 A ideologia Pan-africana cunhada por Henry Sylvester Williams (1869 - 1911), 

um advogado, conselheiro jurídico e escritor negro de Trinidad, surge como um 

movimento de solidariedade entre os povos da diáspora africana nas Antilhas 

Britânicas e Estados Unidos. Ao descrever o processo de formação do movimento 

Pan-africano, Márcio Paim pontua que 

 
É importante compreender que antes da formação do movimento Pan-
africano como movimento político, o Pan-africanismo origina-se da oposição 
aos tráficos escravistas nas Américas, Ásia e Europa, onde foram 
materializados os experimentos psicológicos e sociais que fizeram surgir 
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movimentos de protesto e revoltas de cunho internacional que reivindicaram 
a libertação dos africanos escravizados, bem como a liberdade e a igualdade 
das populações africanas no estrangeiro. No seu início, o Pan-africanismo 
era apenas uma reduzida manifestação de solidariedade, restrita às 
populações de ascendência africana das Antilhas Britânicas e dos Estados 
Unidos. Logo, é importante ressaltar que, até a primeira reunião Pan-Africana 
a denominação “Pan-Africanismo” não havia sido inserida, ficando a reunião 
identificada como a “Conferência dos povos de cor”. (PAIM, 2014, p.88) 

 

O Pan-africanismo se caracteriza como um movimento social, filosófico e político que 

busca a constituição de uma unidade/Estado africano com o propósito de libertar e 

integrar os africanos da África e, também os africanos membros da diáspora africana. 

Como citado anteriormente, outro fenômeno influente à afrocentricidade é os 

Estudos Africana, que se definem como uma disciplina que estuda “a vida e a cultura 

dos povos africanos em todos os tempos e em todas regiões do mundo” 

(NASCIMENTO, 2009, p.65). A forma plural do termo “Estudos Africana” aponta a 

abrangência, a multidisciplinaridade, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade do 

campo (NASCIMENTO, 2009, p.29) e não o feminino de africano, como o termo 

parecer supor.  

Os “Estudos Africana” viraram um programa de doutorado da Universidade 

Temple e se tornaram uma área de referência para intelectuais negros. Maulana 

Karenga afirma que os Estudos Africana surgem como uma “agência de mudança na 

academia e comunidade” (2009, p.338) que desafia o projeto intelectual da 

universidade e questiona a sua agência no desenvolvimento humano. A fundação de 

um campo específico na academia que permita um estudo da história, da cultura e 

dos saberes africanos descontaminado do eurocentrismo, revela a expressão da 

universidade em se caracterizar como um agente da ordem estabelecida. Assim como 

assegura Maulana Karenga (2009,), deve-se credibilizar os Estudos Africana pelas 

provocações ao padrão europeu na academia. 

 
Foram os Estudos Africana que primeiro decretaram o obituário intelectual do 
projeto eurocêntrico e apresentaram o conceito da relevância social na 
educação (Hare, 1975). E foram os Estudos Africana, articulados no projeto 
da afrocentricidade (Asante, 1990), que revitalizaram e ampliaram o desafio 
à classificação então vigente do que contava como conhecimento, bem como 
à imposição canônica desse conjunto. Hoje os Estudos Africana são 
desafiados por sua própria história - isto é, tanto pelo legado que deixaram 
como pelos imperativos de uma educação de qualidade e significação 
inerentes a esse legado. (KARENGA, 2009, p. 338) 

 

Uma outra figura indispensável quando pensa-se em afrocentricidade, é a de 

Cheikh Anta Diop (1923 - 1986), um egiptólogo senegalês que fez grandes 
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contribuições para o entendimento da origem da humanidade e da civilização e 

revolucionou o pensamento africano com suas descobertas. 

Suas principais teses, assim como listadas por Charles S. Finch III (2009), são: 

a humanidade começou na África; o Antigo Egito foi uma civilização negro-africana; a 

origem dos povos da África Ocidental remonta ao vale do rio Nilo; o mundo semita é 

uma fusão de imigrantes caucasoides ou arianos com negros autóctones já 

estabelecidos na Ásia Ocidental; houve o berço sul e norte do desenvolvimento 

humano nos tempos pré-históricos; a ciência, a medicina, a filosofia, a arquitetura, a 

engenharia e a arte civilizada surgiram primeiro no vale do rio Nilo; os reinos pré-

coloniais da África Ocidental desenvolveram sistemas de governo e formas de 

organização social altamente sofisticados e há uma unidade cultural entre toda a 

África Negra. Charles S. Finch (2009, p.78) relata que 

 
Cheikh Anta Diop era um cientista formado e, portanto, empregou toda a 
disciplina e o rigor de que era capaz de demonstrar e provar suas principais 
conclusões. Mas havia mais em jogo do que o mero rigor científico: Diop era 
um intelectual e escritor negro africano atacando os princípios centrais da 
produção acadêmica europeia sobre a antiguidade, desenvolvidos ao longo 
de 150 anos, o que fazia dele um verdadeiro Davi enfrentando Golias. Tinha 
de se mostrar preciso, hábil, bem fundamentado e armado de provas sólidas. 
(2008, p. 78) 

 

Diop possuía formação em Física, Filosofia, Química, Linguística, Economia, 

Sociologia, História, Egiptologia e Antropologia, porém, incessantemente era alvo de 

intelectuais brancos que procuravam desvalidar suas teses. Graças à forte 

persistência e a intensiva busca por evidências históricas e fósseis de Diop, o povo 

africano obteve um maior conhecimento sobre sua ancestralidade que permitiu uma 

reconexão e reapropriação dos saberes, da intelectualidade e espiritualidade egípcios. 

Ao contextualizar esses três fenômenos que contribuem para que a causa da 

afrocentricidade ganhe força, parece-nos que as atuações e propósitos desses 

fenômenos se diferenciam, porém eles partem de um mesmo cenário diaspórico que 

suspira por liberdade física e psicológica e reconexão com a africanidade, além de 

sustentar a proposta intelectual da afrocentricidade. Assim como é pensado, “talvez 

um paradigma afrocentrado de pensamento nem surgisse se a Europa e os Estados 

Unidos não resolvessem se apropriar, com exclusividade, da prerrogativa de escrever 

a história de todo o resto do mundo” (FINCH III e NASCIMENTO, 2009, p. 37). É 

justamente por isso, que torna-se necessário que se desenvolva um olhar crítico sobre 
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os ensinamentos e as noções de vida comungados no Ocidente para poder assimilar 

a indispensabilidade da afrocentricidade. 

 
Em primeiro lugar, deve-se reconhecer que qualquer ideia, conceito ou teoria, 
por mais “neutro” que afirme ser, constitui o produto de uma matriz cultural e 
histórica particular. (...) Assim, abraçar uma teoria ou ideia europeia não é, 
como pode parecer, um inocente exercício acadêmico. Na verdade, a 
afrocentricidade sustenta que, a menos que os africanos se disponham a 
reeaxaminar o processo de sua conversão intelectual, que ocorre sob o 
disfarce de “educação formal”, continuarão sendo presa fácil da supremacia 
branca. O que se sugere é que, em vez disso, os africanos se reancorem, de 
modo consciente e sistemático, em sua própria matriz cultural e histórica, dela 
extraindo os critérios para avaliar a experiência africana. Assim, a 
afrocentricidade surgiu como um novo paradigma para desafiar o 
eurocêntrico, responsável por desprezar os africanos, destituí-los de 
soberania e torná-los invisíveis - até mesmo aos próprios olhos, em muitos 
casos. (MAZAMA, 2009, p.113) 

 

Diante os interesses da branquitude, foi-se convencionando a sociedade sobre 

a incapacidade intelectual dos africanos, o que os reduziu a retratar apenas 

experiências sensoriais e emocionais, enquanto os brancos sustentavam a teoria e/ou 

filosofia (RABAKA, 2009, p.133). Aos negros, foi designada a habilidade da dança e 

outras expressões sensoriais e corporais, enquanto o intelecto foi propositalmente 

descartado.  

Devido à baixa produção intelectual de africanos, não haviam meios teóricos 

para desenvolver uma auto-análise da experiência africana, ocasionando em um 

complexo dependência disciplinar e/ou complexo colonial, como é pontuado por 

Reiland Rabaka (2009, p. 134). Ele apresenta uma reflexão pertinente sobre o assunto 

e elucida possibilidades de contribuições intelectuais do africano: 

 
Esse complexo de dependência disciplinar causa um colapso na abordagem 
na existência negra, reduzindo-a a experiência, emoção, intuição e expressão 
criativa. Faz que entendamos a teoria, a filosofia, a ciência e os conceitos de 
cultura e civilização ocidentais como normais, como lugares e fontes neutros 
a sagacidade intelectual e da crítica afiada. (...) A “africanidade”, ou negritude, 
tem muito mais a oferecer às ciências humanas e sociais do que meramente 
seus aspectos experienciais e emocionais. (RABAKA, 2009, p.134) 

 

Ao apurar o olhar crítico sobre esse “reducionismo intelectual”, concebe-se o 

quão sorrateiro age o eurocentrismo. A partir dessa crítica, naturalmente nasce um 

estímulo de busca de um paradigma que abrace de fato a africanidade, extraindo a 

intelectualidade do africano de “dentro da caixinha” dos interesses da branquitude. 

Como não é um interesse da branquitude oferecer meios e instrumentos que 

favoreçam o desenvolvimento do ser africano, torna-se necessário o retorno do 
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africano às suas raízes africanas e a construção de suas próprias teorias de acordo 

com a cultura africana (NOBLES, 2009, p. 277).  

O ato de afrocentrar, no sentido literal da palavra, sugere que o continente, o 

indivíduo e o coletivo africano esteja localizado no centro dos pensamentos e das 

experiências. Molefi Kete Asante pontua que ““Localização”, no sentido afrocêntrico, 

refere-se ao lugar psicológico, cultural, histórico ou individual ocupado por uma 

pessoa em dado momento histórico.” (ASANTE, 2009, p. 96). Deve-se credibilizar o 

ato de “afrocentrar” como um fenômeno transformador na forma de vida dos membros 

da diáspora. 

 

A tradição de pensamento afrocentrado desenvolvida no contexto intelectual 
do Ocidente consiste, com efeito, num ato de resistência. Ligada intimamente 
ao pan-africanismo, ela se constitui na tessitura das ligações entre continente 
e diáspora ao protagonizar essa resistência.” (FINCH III e NASCIMENTO, 
2009, p. 38) 

 

Em primeiro lugar, deve ser esclarecido que um pensamento afrocêntrico não 

deve ser comparado à um pensamento eurocêntrico. Não há nenhuma intenção na 

crítica afrocentrada em parecer-se com o eurocentrismo e a mesma nem ao menos 

apresenta características que justificam uma possível similaridade: 

 

A crítica afrocentrada verifica que, em grande parte, o Ocidente postula como 
conhecimento um conjunto de crenças que sofrem distorções oriundas do 
etnocentrismo ocidental. O pensamento afrocêntrico investiga e propõe novas 
formas de articular o estudo, a pesquisa e o conhecimento nesse campo. Um 
primeiro e básico postulado da afrocentricidade é a pluralidade. Ele não se 
arroga, como fez o eurocentrismo, à condição de forma exclusiva de pensar, 
imposta de forma obrigatória sobre todas experiências e todos os epistemes. 
(FINCH III e NASCIMENTO, 2009, p. 37) 

 

A partir do pensamento afrocêntrico, é possível estabelecer novas perspectivas 

sobre o mundo. Com o propósito do afrocentrismo, Molefi Kete Asante sugere a 

afrocentricidade como um paradigma. Em seu primeiro livro publicado sobre o assunto 

“Afrocentricity: The Theory of Social Change” (1980), é abertamente iniciada uma 

discussão sobre a adoção de um paradigma africanista que encara, com devida 

seriedade, os africanos como sujeitos e agentes de fenômeno atuando sobre sua 

própria imagem cultural (ASANTE, 2009, p.93). Molefi Kete Asante explica que 

 
A afrocentricidade é uma questão de localização precisamente porque os 
africanos vêm atuando na margem da experiência eurocêntrica. Muito do que 
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estudamos sobre a história, a cultura, a literatura, a linguística, a política ou a 
economia foi orquestrado do ponto de vista dos interesses europeus. 
(ASANTE, 2009, p. 93) 

 

A afrocentricidade passou a ser adotada como um paradigma por intelectuais 

negros e se tornou um ponto de início para os estudos africanos. Ainda sobre a 

conceituação da afrocentricidade, intelectuais negros, como Charles Finch III, Reiland 

Rabaka e Ama Mazama fazem considerações contundentes sobre a existência de um 

paradigma afrocêntrico  

 
A maneira mais simples de definí-la é como uma escola de pensamento que 
coloca a África no centro de todos os estudos que se relacionam com esse 
continente e com os povos de ascendência africana. (FINCH III, 2009, p.167) 

 

Finch III ainda esclarece que a afrocentricidade é “uma escola de pensamento 

nascida da resistência” (2009, p. 168) e a compara com movimentos como o pan-

africanismo, o anticolonialismo e o Poder Negro. Ao considerar que resistência é a 

reação de um corpo contra a ação de outro corpo, enxerga-se na afrocentricidade a 

característica de criticar e se opor à certas práticas e pensamentos. Reiland Rabaka 

evidencia a postura crítica da afrocentricidade. 

 

Como crítica, a afrocentricidade localiza os elementos antiafricanos e anti-
humanos do pensamento e da prática particulares que se apresentam como 
“a religião”, “a ciência”, “a arte” ou até “a tradição antiga”. Examinando-os 
contra o pano de fundo da epistemologia e da experiência históricas e 
culturais africanas, oferece uma alternativa ética igualitária ao impulso 
imperial. Ademais, como corretivo, a afrocentricidade realoca e recentraliza, 
fornecendo tanto aos seus adeptos quanto aos “sujeitos” (por oposição a 
objetos) sob exame e/ou questionamento bases mútuas e morais sobre as 
quais se podem engajar criticamente e estabelecer um intercâmbio dialético 
uns com os outros. (RABAKA, 2009, p 135) 

 

As considerações de Reiland muito se parece com as de Mazama. Torna-se nítido 

que a afrocentricidade nasce da descontentação com o padrão europeu. 

 
...a afrocentricidade surgiu como um novo paradigma para desafiar o 
eurocêntrico, responsável por desprezar os africanos, destituí-los de 
soberania e torná-los invisíveis - até mesmo aos próprios olhos, em muitos 
casos. (MAZAMA, 2009, p.114) 

 

É concludente que a afrocentricidade é um caminho de busca e reorientação à 

matriz africana e, ao adotá-la, uma nova forma de ver e experienciar o mundo é 

estabelecida. Assim como o ensino da história e da cultura afro-brasileiras recupera 

não só a identidade de afro-brasileiros porém de toda a população brasileira 
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(NASCIMENTO, 2009, p. 21), o paradigma da afrocentricidade presenteia, além dos 

descendentes de africanos, todos os seres-humanos, com uma versão diferente do 

habitual no Ocidente, sobre o ser africano e sobre a África. Isso possibilita que novas 

ideias, perspectivas e conclusões transcendam. Compreende-se a afrocentricidade 

como uma potência que move os africanos rumo ao seu desenvolvimento. Ressalta-

se que ela está no questionamento da imposição da superioridade e universalidade 

da cultura europeia, e não na oposição direta ao pensamento e à cultura dos 

europeus. (CHRISTIAN, 2009, p. 137). Reduz e minimiza os propósitos e a premência 

da afrocentricidade quem a compara à um eurocentrismo ao contrário.  

Molefi Kete Asanté (2009, p. 96) aponta as cinco principais características que 

devem estar abordadas em um trabalho afrocêntrico, sendo assim, em primeiro deve-

se ter interesse pela localização psicológica: “Para um afrocentrista a análise de uma 

pessoa com frequência se relaciona com o lugar onde sua mente está situada” 

(ASANTE, 2009, p. 96). Toda narrativa parte de uma localização psicológica, cultural, 

histórica ou individual; a observação sempre parte de um ponto de vista. A maneira 

que um indivíduo se posiciona, relata a localização do mesmo, “Se ela se refere aos 

africanos como “outros”, percebemos que os vê de forma diferente de si.” (ASANTE, 

2009, p. 96). Portanto, o interesse pela localização psicológica se faz necessário, pois 

o pensamento afrocêntrico coloca o africano no centro e dentro de sua história 

(ASANTE, 2009, p. 67) 

A segunda característica é o compromisso do africano como sujeito, isso 

porque “as discussões dos fenômenos africanos têm se dado com base naquilo que 

pensam, fazem e dizem os europeus, e não no que os próprios africanos pensam, 

fazem e dizem.” (ASANTE, 2009 p. 97).  

Em terceiro deve-se colocar a defesa dos elementos culturais africanos e, desta 

forma, “o afrocentrista, contudo, usa todos os elementos linguísticos, psicológicos, 

sociológicos e filosóficos para defender os valores culturais africanos.” (ASANTE, 

2009, p. 98). A imposição de interpretações eurocêntricas erradica um trabalho 

eurocêntrico e também conflita nas demais características básicas da 

afrocentricidade. 

A quarta característica de um trabalho afrocêntrico é o compromisso com o 

refinamento léxico. Prescreve-se então o conhecimento das linguagens africanas. “O 
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pensamento afrocentrado se engaja no processo de desvelar e corrigir distorções 

recorrentes desse léxico convencional da história africana.” (ASANTE, 2009, p. 99) 

Por último, o afrocentrista deve possuir um compromisso com uma nova 

narrativa da história da África. A imagem da África como continente, nação e da 

africanidade no Ocidente, é prejudicada por uma narrativa que a inferioriza. Cabe ao 

afrocentrista desenvolver uma narrativa oposta à qual é habitualmente apresentada, 

que enaltece e valoriza a imagem da África. 

As questões esclarecidas neste capítulo sobre a afrocentricidade, advêm de 

um compromisso intelectual e pessoal com a abordagem afrocêntrica. Partindo de 

pressupostos básicos da discussão da afrocentricidade, o capítulo foi desenvolvido 

com o intuito de apresentar o paradigma da afrocentricidade. Foi considerado o 

“roteiro” proposto por Reiland Rabaka (2009) que prevê as tarefas básicas de uma 

discussão séria da afrocentricidade. 

 

Assim, algumas tarefas básicas de uma discussão séria da afrocentricidade 
como orientação metodológica e de conscientização cultural são: 1) explicar 
suas características e seus conceitos centrais e suas categorias básicas de 
análise; 2) colocar em primeiro plano os principais momentos e o(s) 
significado(s) frequentemente encoberto(s) de seu discurso e seus debates; 
3) fazer um delineamento sério e sóbrio das críticas à afrocentricidade e 
alguns de seus principais teóricos. 4) elaborar uma discussão informada dos 
novos desdobramentos e direções discursivas no pensamento 
afrocêntrico.  (RABAKA, 2009 p. 130) 

 

1.3 Novos desdobramentos da abordagem afrocentrada  

 

Tendo como base os estudos de Molefi K. Asante, Elisa Nascimento, Charles 

S. Finch III, Reiland Rabaka, Ama Manzama, Mulana Karenga, Wade W. Nobles e 

Abdias Nascimento, foi aqui apresentada a afrocentricidade como um paradigma 

inovador. Assumindo essa postura de uma abordagem epistemológica, a 

afrocentricidade pode ser abordada em diferentes áreas e ambientes. Charles S. 

Finch III, a respeito da afrocentricidade pontua que “como modelo, o pensamento 

afrocentrado nos ajuda a direcionar a atenção, permitindo-nos ver o que antes estava 

escondido pela onda eurocêntrica.” (FINCH III, 2009, p. 177). Apesar do paradigma 

ter sido criado para atender as demandas acadêmicas e orientar a produção de 

conhecimento africano, seus pressupostos são válidos e coerentes para atender 

demandas de outros campos. 
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Assim como já citado anteriormente, uma visão afrocentrada intercede em 

todos os assuntos aos quais o indivíduo e o coletivo africano se relaciona (FINCH III, 

2009, p.167). Portanto, ao trazer o paradigma da afrocentricidade para a 

Comunicação, está sendo elaborada “uma discussão informada dos novos 

desdobramentos e direções discursivas no pensamento afrocêntrico” (RABAKA, 2009, 

p. 130), assim como foi sugerido por Reiland Rabaka ao delimitar as tarefas básicas 

da discussão da afrocentricidade. Para tanto, esclarece-se a pretensão da 

afrocentricidade: 

 
A afrocentricidade não é uma ideologia biologicamente enviesada ou 
determinada, mas uma perspectiva teórica que evita a clausura epistêmica 
de uma posição ideológica em favor da abertura epistêmica de um arcabouço 
filosófico genuíno. (...) Estar “centrado”, na linguagem afrocentrista, é 
assentar-se conscientemente nos mundos-de-vida, nas formas de luta pela 
sobrevivência e nas experiências vivida dos africanos continentais e 
diáspóricos. É engajar-se ativamente com o mundo e, ao mesmo tempo 
interagir com ele, descrevê-lo e explicá-lo, empregando para isso as 
referências da história, da cultura e da filosofia africanas. É superar o mito e 
o faz de conta do etnocentrismo europeu hegemônico com respeito à África 
e aos africanos e dominar um arsenal de teoria e práxis crítica que se estende 
da antiguidade africana à modernidade continental e diaspórica 
contemporânea. ( RABAKA, 2009, p. 136) 

 

Em vista disso, é correto afirmar que é um interesse da afrocentricidade adentrar em 

outros campos de conhecimento, além do acadêmico. Pensa-se que é necessária 

também, a presença da afrocentricidade na Comunicação, considerando que a 

mesma é um importante instrumento no processo de construção de identidade, na 

abordagem de um discurso e na afirmação de uma estética. 

 

1.3.2 O Negro e a Mídia no Brasil 

 

 Este subcapítulo tem como objetivo substanciar a possível relevância em 

abordar a afrocentricidade na Comunicação, esclarecendo o papel da Comunicação 

na construção da identidade de um grupo étnico-cultural e contextualizar a posição 

ocupada pelo indivíduo e pelo coletivo negro nas mídias. Tendo em vista que o objeto 

de estudo deste trabalho é um coletivo composto por pessoas negras que articula a 

representatividade do negro em peças publicitárias com o intuito provocar mudanças 

no cenário da Comunicação, faz-se necessário entender e conhecer esse cenário a 

fim de relacionar com as ideias expostas aqui sobre a afrocentricidade. 
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Entende-se que um processo de construção de identidade de um povo se dá 
através de aparelhos sociais, como a educação e a comunicação. É inegável 
que esses aparelhos são determinantes de valores, influenciam atitudes e 
formam consciência, na medida em que transmitem valores étnicos, estéticos 
e outros elementos que contribuem para a composição de uma identidade 
étnica. O ato ou efeito de identificar-se implica no reconhecimento, em si 
próprio, de algo que se percebe em alguém (e vice-versa), funcionando esses 
aparelhos como espelhos refletores da sua imagem e 
semelhança.  (AKILAJA, 2012, p. 118) 

 

A comunicação é, de fato, um instrumento que conduz a construção identitária de um 

indivíduo. Os elementos que são difundidos na comunicação e relacionados à 

estética, identidade e discurso de um indivíduo, são identificados pelo mesmo, 

absorvidos e reproduzidos. Pensar em como a mídia brasileira transmite esses 

elementos, é entender como grupos socioculturais se auto identificam. Como o objeto 

de estudo deste trabalho está imerso na concepção da imagem da comunidade negra, 

analisa-se então, como a mídia brasileira a representa. 

 

… os ideais sociais refletidos pela mídia brasileira com relação ao negro 
brasileiro apresentam uma ruptura de referências identificatórias nos valores 
culturais assimilados diante dessa não representação nos espaços midiáticos 
acarretando uma internalização de um modelo simbólico de cultura branca e 
eurocêntrica que impossibilita as perceptivas de alteridade na sociedade. Ao 
mesmo tempo em que essa cultura branca e eurocêntrica é assimilada pelo 
sujeito, isso pode ser geradora de sofrimentos diante do corte com as bases 
mitológicas que estruturam o psiquismo do sujeito negro. (BARRETO, 
CECCARELLI, LOBO, 2017, p. 6) 

 

Considerando que a TV comercial é um dos principais de comunicação, questiona-se 

o que a mesma tem apresentado sobre os indivíduos e coletivo negros. Ana Alakija 

(2012) clarifica as circunstâncias em que a figura negra está envolvida na 

Comunicação.   

 

A TV comercial, tradicionalmente tida como um dos veículos mais 
preconceituoso e intolerante, disseminador de ideias de superioridade e 
inferioridade racial que influencia negativamente a opinião pública, com a 
maioria de pessoas negras presente no noticiário policial, associada à 
marginalidade, à pobreza e à violência… (ALAKIJA, 2012, p. 140)  

 

Tendo em vista a consideração dos autores acima, julga-se que conduzir uma 

abordagem afrocentrada para área de Comunicação é reivindicar uma representação 

midiática real e não pejorativa da população negra. Assim como já são conhecidos os 

propósitos de uma abordagem afrocentrada, garante-se que o paradigma da 

afrocentricidade traria transformações indispensáveis, construtivas e positivas à 
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Comunicação e, sobretudo às mídias, considerando que “A mídia pode ser 

considerada um agente/ fator fundamental na alteração do comportamento, 

interferindo inclusive no próprio processo de emergência da identidade.” (ALAKIJA, 

2012, p. 120). É preciso olhar para a mídia brasileira e, perceber e interpretar suas 

representações. 

 
Na mídia brasileira, majoritariamente, o modelo de ser humano branco é 
exaustivamente exposto como representante universal da espécie humana, 
mesmo que algumas obras apresentem os afro-brasileiros de forma menos 
estereotipada e com possibilidades de ascensão social. Na dimensão dos 
estudos de audiência, o receptor é importante para o processo 
comunicacional, uma vez que reelabora as mensagens para além da mídia. 
No entanto, é na vida cotidiana do receptor que os discursos midiáticos 
ganham sentido. (MACHADO, Sátira, 2012, p. 220) 

 

Quando pensa-se na relação entre os afrodescendentes e as mídias, deve-se 

questionar sobre como o cenário comunicacional e as tecnologias contribuem na 

visibilidade das manifestações da população negra e também no processo de 

construção de uma imagem positiva do continente africano, assim como o fez Ana 

Alakija (2009). 

 

Como a sociedade tem respondido ao impacto dessas tecnologias? Em que 
essas tecnologias têm contribuído para dar visibilidade à população afro-
brasileira em termos de manifestação da sua opinião, pensamento, ideias, 
visão de mundo e reconhecimento? Em que essas tecnologias têm 
contribuído na construção de uma imagem positivista da África? (ALAKIJA, 
2009, p. 138) 
 

Retomando uma afirmação de Charles S. Finch III e Elisa Nascimento “O 

pensamento afrocêntrico investiga e propõe novas formas de articular o estudo...” (p. 

30). Logo, abordando o pensamento afrocêntrico na gestão de Comunicação, sugere-

se novas formas de articular a Comunicação, contribuindo para um olhar crítico acerca 

do gerenciamento dos meios de comunicação e favorecendo um ambiente 

multiculturalista. Além disso, acredita-se que seja um interesse da Comunicação, e 

das Relações Públicas, favorecer uma imagem cultural que seja ética, válida e 

congruente sobre a África, os africanos e os elementos da africanidade. 

Para tanto, há movimentações que expressam esse ensejo de propagar a 

proposta de uma abordagem afrocentrada para outros campos além do acadêmico e 

a posicionam em um ambiente comunicacional. 
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As emergentes afromídias ou mídias afros são exemplos de mídia social 
contemporânea de identidade como resultado da fusão de várias tecnologias 
e tendo principalmente a internet para difundir suas mensagens (como sites, 
blogs, seguidores twitters, etc.). Elas constituem canais de expressão e 
visibilidade de e para um público segmentado (o público afro) que tem 
confrontado com a mídia convencional e dominante, em termos de quebra de 
padrões de imagem, linguagem e atitudes. Nesse sentido, as novas 
tecnologias podem ser importantes ferramentas para propósitos sociais como 
esse. (ALAKIJA, 2012, p. 140) 

 

É de extrema importância que tenham espaços na mídia reservados para 

produções fomentadas pelo e para o público negro, reconhecendo que a comunicação 

social é “um dos fatores determinantes no processo de construção da identidade 

étnica dos povos afro-latino americanos.” (ALAKIJA, 2012, p. 112). A “Imprensa 

Negra”, caracterizada como um jornalismo de resistência, cumpre um papel de dar 

visibilidade às causas da realidade e as vivências da população negra.   

 
Produzida por negros e para negros, a Imprensa Negra, desde os primeiros 
tempos, tem constituído um movimento de caráter transatlântico e 
transversal. No curso da sua história, tem tido um papel de fundamental 
importância na construção e como instrumento de afirmação da identidade 
negra, irmanando esse sentimento entre diferentes nações. (ALAKIJA, 2012, 
p. 144) 

 

 A Imprensa Negra no Brasil “Foi a principal voz contra o mito da democracia 

racial, constituído nos anos 1930-40” (ALAKIJA, 2012, p. 146) e merece seu devido 

reconhecimento. Com o avanço das tecnologias as afromídias adentram o século XXI 

com diferentes formatos, embora “conservando o caráter original da não 

imparcialidade” (ALAKIJA, 2012, p. 148). Sobre o uso social das tecnologias, é 

considerado que esse fenômeno se enquadra como 

 
Uma forma também de contribuição para a construção de uma sociedade que 
faça o reconhecimento da homogeneidade e da heterogeneidade, 
respeitando e valorizando a sua pluralidade e diversidade de pensamento, 
ideias, opinião, culturas. Uma sociedade com uma nova consciência étnica, 
de preservação das espécies, dos direitos humanos, no intuito de promover 
transformações individuais e coletivas perante as ideologias de recalque, de 
branqueamento, de genocídio, do apartheid. (ALAKIJA, 2012, p. 142) 

 

Esse é o caso do Movimento Observador Criativo (M.O.O.C.), objeto de estudo deste 

trabalho, definido como um coletivo criativo, focado em moda, arte, música, 

audiovisual e comportamento, composto por oito jovens negros da periferia de São 

Paulo. O Coletivo desenvolve peças e ações publicitárias para grandes marcas que 

são veiculadas nas plataformas digitais, abordando a estética, o discurso e a 
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identidade afrocentrados, e assim, proporciona uma representação midiática real e 

positiva do indivíduo e coletivo negro.  

Em vista disso, coloca-se uma outra questão em discussão: as plataformas digitais 

como um novo modelo de comunicação. 

 
A modernização tecnológica nos novos modelos de comunicação trouxe 
contextualizada em si uma série de questões, que vão desde a incorporação 
das novas formas de comunicação até o acesso aos aparelhos digitais, 
infraestrutura econômica, aspectos culturais, sociais e psicoafetivos. Essas 
formas de comunicação implicam no modo de como os movimentos sociais 
negros têm pensado suas organizações e ações diante dessas novas 
possibilidades de interagirem criando novos dispositivos de relações sociais 
propagando informações a respeito dos interesses da comunidade negra 
por todo mundo. (BARRETO, CECCARELLI, LOBO, 2017, p. 717) 

 

Ao existirem formas de comunicação que permitem que a comunidade negra 

expanda seus horizontes, julga-se que movimentos como o M.O.O.C. contribuem para 

“uma revolução estética, com o surgimento de uma nova mídia horizontal e solidária 

às diversidades versus a mídia intolerante e despótica” (ALAKIJA, 2012, p. 142) e, 

são uma ferramenta significativa ao pensar, não só na representação midiática do 

negro, mas também nas atividades desenvolvidas na área de Comunicação. No 

próximo capítulo será clarificado o ambiente midiático no qual atua o Coletivo 

M.O.O.C. e, assim, serão esclarecidas as suas relações com as Relações Públicas, a 

midiatização e a Produção Cultural. 
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CAPÍTULO II - Relações Públicas e Produção Cultural 

 

O M.O.O.C. aborda as questões da afrocentricidade, as quais foram 

apresentadas no capítulo anterior, em um ambiente midiatizado. Por meio da 

produção artística e cultural, o Coletivo desenvolve peças publicitárias para grandes 

marcas, agenciando a estética, a identidade e o discurso afrocentrados. Ao se 

apresentar como uma plataforma que se comunica diretamente com a comunidade 

negra, o M.O.O.C. se enquadra como um intermediário na construção e manutenção 

de relacionamento entre as marcas e o público negro. Desta forma, posiciona-se as 

atividades de Relações Públicas como instrumento para observar, ponderar e analisar 

as relações estabelecidas pelo M.O.O.C.. 

A fim de contribuir para a assimilação do ambiente comunicacional que se 

encontram as Relações Públicas e a área de Produção Cultural, é necessário fazer 

uma contextualização desse cenário que percorre caminhos entre a Teoria de 

Midiatização e o Marketing Cultural. Pretende-se esclarecer como pode ser conduzida 

as estratégias de relacionamento entre organizações e seus públicos de interesses 

por meio da produção cultural, considerando que esse é o meio de atuação do objeto 

de estudo deste trabalho. 

 

2.1 Relações Públicas em um Ambiente Midiatizado 

 

Segundo Grunig, 

 
A área de Relações Públicas exerce um papel gerencial estratégico além da 
função técnica de comunicação. Recusando-se ser uma mera função de 
transmissão de mensagens que tentam defender a organização de seu 
ambiente, as relações públicas empenham-se em construir alianças com os 
públicos estratégicos. (GRUNIG, 2009, p. 40) 

 

Partindo desse ponto de vista, as Relações Públicas caracterizada como  

técnica de comunicação e como uma ponte entre organizações e seus públicos e com, 

a área de Relações Públicas se coloca como um agente facilitador na construção 

dessa ponte. Sendo assim, os profissionais da área devem estar atentos às 

transformações do ambiente comunicacional e do contexto no qual os públicos 

estratégicos estão inseridos, para que assim atinjam os objetivos da área com 
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eficiência. A observação acerca das mudanças no estabelecimento de relações entre 

a sociedade e as organizações precisa ser constante. 

Compreendendo que “relacionamento” é uma das palavras-chave da área de 

Relações Públicas, os esforços para criar, estabelecer e manter relacionamentos são 

o que movem as atividades da área. É com clareza que afirma-se que as relações 

públicas contribuem para a gestão estratégica das organizações e a eficácia 

organizacional (GRUNIG, 2011, p.80). Em uma reflexão sobre essa contribuição, 

Grunig pontua que 

 
As relações públicas contribuem para a gestão estratégica ao construir 
relacionamentos com públicos que influenciam ou, ao contrário, que por eles 
são influenciadas; desta feita, os públicos podem apoiá-las ou desviá-las da 
missão da organização. As organizações planejam programas de relações 
públicas de forma estratégica. Isso ocorre em termos práticos quando as 
organizações identificam os públicos que têm poder de limitar ou intensificar 
a capacidade de realizar sua missão e, quando elaboram programas de 
comunicação que as auxiliam no gerenciamento de sua interdependência 
com esses públicos. (GRUNIG, 2011, p. 80) 

 

As transformações no cenário comunicacional, sugerem um aprimoramento 

das atividades de Relações Públicas para garantir um desempenho positivo nos 

programas de comunicação. Se antes a comunicação entre uma organização e seus 

públicos era estabelecida de maneira offline e/ou por meio das mídias tradicionais 

(jornal, revistas, televisão e rádio), hoje a comunicação pode ser estabelecida no 

online, por meio de plataformas digitais. Carolina Terra (2015) acompanha essas 

transformações e reflete seus impactos na construção de relacionamentos entre uma 

organização e seus públicos:  

 
As relações públicas são, por via de regra, uma função estratégica que 
planeja, executa e avalia a comunicação de uma organização e seus 
relacionamentos com os mais diversos públicos. Até aí, nada de novo. Porém, 
em função das tecnologias digitais da comunicação e da informação, tais 
relacionamentos acabam, muitas vezes, por desembocar no ambiente digital, 
sobretudo nas redes sociais on-line. (TERRA, 2015, p. 106) 

 

Em meio à uma realidade mais flexível, imediatista, interativa e informal na 

comunicação, força-se a ocorrência de mudanças na gestão estratégica de 

construção de relacionamentos. A evolução dos meios digitais, a chegada de novas 

plataformas, o avanço da tecnologia e a forte presença das redes sociais, alteraram o 

formato de interação entre pessoas e organizações. O surgimento das mídias sociais 

tornou as interações no ambiente digital mais dinâmicas, sendo imprescindível 
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àqueles que empenha-se no gerenciamento da comunicação, que repense-se suas 

técnicas e ferramentas.  

 
Podemos definir a mídia social como aquela utilizada pelas pessoas por meio 
de tecnologias e políticas na web com fins de compartilhamento de opiniões, 
idéias, experiências e perspectivas. São consideradas mídias sociais os 
textos, imagens, áudio e vídeo em blogs, microblogs, quadro de mensagens, 
podcasts, wikis, vlogs e afins que permitem a interação entre os usuários. 
Compartilhamento de conteúdos e travamento de diálogos/conversações são 
os grandes pilares das mídias sociais. (TERRA, 2011, p. 2) 

 

Por possuírem novos recursos, é inegável que os públicos de uma organização se 

reconfiguraram como um componente ativo no processo comunicacional de uma 

organização, afastando-se do papel de um mero receptor. Essa nova realidade causa 

um forte impacto nas estratégias de Relações Públicas, pois agora é necessário 

desenvolver novos esforços para monitorar como as pessoas se relacionam com as 

marcas, já que essas mesmas pessoas têm a sua disposição canais para elogiar, 

criticar e se retroalimentar sobre o que cada marca vende ou faz no mercado 

globalizado. Assim, para assimilar esse impacto, faz-se necessário aprofundar, ainda 

que resumidamente, a análise de como o comportamento da sociedade é afetado pela 

presença das mídias e, sob o olhar dos Estudos Culturais1 , como a cultura da 

sociedade interfere na mídia.  

Segundo a afirmação de Stig Hjavard (2012, p. 54), “A sociedade 

contemporânea está permeada pela mídia de tal maneira que ela não pode mais ser 

considerada como algo separado das instituições culturais e sociais.”  Esse é um 

pressuposto básico para o entendimento da Teoria de Midiatização. O avanço das 

tecnologias e, portanto, o advento de novos meios de comunicação, promoveram uma 

participação mais ativa da sociedade nas mídias e sendo assim, a mídia se tornou um 

elemento indispensável à sociedade. Ao abrir um questionamento sobre quais os 

efeitos dessa participação nas mídias, sugere-se um breve estudo sobre a Teoria da 

Midiatização. Partindo da percepção do processo acelerado de evolução tecnológica, 

a Teoria da Midiatização propõe uma análise do comportamento humano ao interagir 

com e por meio das mídias e, consequentemente, do surgimento das novas formas 

                                                           
1 Os Estudos Culturais são uma corrente de pensamento que se debruça a estudar a influência das 
culturas nas mídias e das mídias nas culturas com uma crítica se constrói a partir da não aceitação da 
imposição de uma cultura superior e uma cultura inferior. Na América Latina, estão entre os principais 
nomes os autores Stuart Hall, Jesús Martín-Barbero e Néstor García Canclini. 
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de comunicação da sociedade. Destaco as considerações de Carlos Carvalho sobre 

o assunto. 

 

A midiatização implica, na visão de Muniz Sodré, uma nova possibilidade ou 
forma de vida, uma ambiência que atravessa as classificações aristotélicas, 
mantendo com as demais vidas conexões, talvez negociações de sentido. O 
mundo midiatizado traz novos contornos às formas de vida tradicionais e não 
será possível à política, à vida contemplativa e à vida do corpo manter todas 
as suas condições de existência anteriores à entrada em cena das mídias 
como instituições mais ou menos autônomas em relação às demais. 
(CARVALHO, 2017, p. 23) 

 

É extremamente válida refletir sobre como o desenvolvimento dos meios de 

comunicação e afetam a vida humana.  Se os meios de comunicação tradicionais, 

como o rádio e a televisão, asseguram aos emissores um controle sobre o conteúdo 

da mensagem, os meios de comunicação interativos permitem que ambos, tanto o 

emissor quanto o receptor, influenciem o conteúdo da comunicação. (HJAVARD, 

2012, p. 55). É importante pensar em como a evolução dos meios de comunicação 

aperfeiçoam o esquema emissor-mensagem-receptor da comunicação. 

Segundo Winfried Schutz (2004, apud HJAVARD, 2012, p. 59), os quatro 

processos nos quais os meios de comunicação transformam a forma de comunicação 

e interação humana são: a extensão das possibilidades de comunicação humano no 

espaço e no tempo; a substituição de atividades que ocorriam pessoalmente; o 

incentivo de uma fusão de atividades promovido pelos meios de comunicação e a 

infiltração dos meios de comunicação no dia-dia. Ações como a realização de vídeo-

conferências, interações pessoais no Facebook, compras e vendas de produtos pela 

internet e uso de aplicativos como Internet Banking, elucidam e exemplificam os 

processos pontuados por Winfried. Essas mudanças de hábitos e costumes alteram o 

modo de agir e pensar da sociedade, sendo possível observar os impactos desse 

cenário analisando e comparando o comportamento de diferentes gerações. É certo 

afirmar que a midiatização é “fundamental para a própria renovação das teorias de 

comunicação” (CARVALHO, 2017, p. 20). Carlos Carvalho (2017, p. 20) pontua 

situações que podem ser provocadas pela midiatização. 

 
Isso por trazer à baila novas abordagens sobre influência das mídias; 
distinções entre midiatização e mediação; transformações socioculturais e 
midiáticas; processos de intermidiatização; configurações das tecnologias 
comunicacionais em rede; estratégias de ações multimídia; uso de redes 
sociais online e telefones móveis para criação de grupos de 
compartilhamento de conteúdos e temáticas; midiatização e relações com a 
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política, a religião, a família, a educação e outras esferas individuais e sociais; 
dentre uma variada gama de outras possibilidades de investigação. 
(CARVALHO, 2017, p. 20) 

 

Ainda destacando a presença e atuação da mídia em vários âmbitos da vida humana, 

o filósofo colombiano Jesús Martín Barbero, um dos expoentes na América Latina de 

pesquisas na área de Estudos Culturais, criou um mapa ao qual deu o nome de Mapa 

das Mediações2 . Nesse mapa, Barbero (1997) faz um enquadramento de cultura 

enquanto aspecto social, mas também comunicacional, político e econômico. 

 
O que busco com esse mapa é reconhecer que os meios de comunicação 
constituem hoje espaços-chaves de condensação e intersecção de múltiplas 
redes de poder e de produção cultural, mas também alertar, ao mesmo 
tempo, contra o pensamento único que legitima a ideia de que a tecnologia é 
hoje o “grande mediador” entre as pessoas e o mundo, quando a tecnologia 
medeia hoje, de modo mais intenso e acelerado, é a transformação da 
sociedade em mercado, e deste em principal agenciador da mundialização. 
(BARBERO, p. 20, 1997) 

  

A fim de aprofundar um pouco mais essa mundialização apontada por Barbero (1997), 

sobretudo sobre a perspectiva da internet, propõem-se uma análise dos dados da 

pesquisa 2018 Global Digital, realizada pela empresa We Are Social3 e pela 

plataforma Hootsuite4  O estudo 2018 Global Digital traz informações essenciais sobre 

o uso da internet, das mídias sociais, dos dispositivos móveis e do comércio eletrônico 

em todo o mundo. Segundo ele, dentre os 7,6 bilhões de pessoas que compõem a 

população mundial, aproximadamente 4 bilhões utilizam a internet, sendo 3,1 bilhões 

usuários das redes sociais. No gráfico analisa-se o tempo médio gasto em redes 

sociais mundialmente (vide próxima página): 

 

                                                           
2 O mapa das mediações é um estudo pioneiro criado por Jesús Martín-Barbero nos anos 90 e que tem 
como foco mostrar como acontece a interrelação entre aspectos da vida como comunicação, cultura e 
política. 
3 Empresa norte-americana focada em desenvolver soluções para marcas e empresas a partir de uma 
abordagem social. 
4 sistema norte-americano especializado em gestão de marcas na mídia social. 
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Fonte: https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-digital-report-2018 

 

Observa-se que o Brasil encontra-se em segunda posição, logo após a Filipinas, 

totalizando uma média de 3 horas e 39 minutos gastos diariamente pela população 

brasileira conectada às redes. Nota-se, também que o Brasil ultrapassa grandes 

potências econômicas como os Estados Unidos, a China e o Japão. Com relação às 

redes sociais mais utilizadas mundialmente, a pesquisa revela que Facebook, 

YouTube e Instagram lideram em número de acesso:  são 2,1 bilhões de usuários no 

Facebook;  são 1,5 usuários no YouTube, e no Instagram 800 milhões usuários (vide 

próxima página). 
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Fonte: https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-digital-report-2018 

 

É nesse ambiente plural e de transformações constantes que as Relações 

Públicas se localizam, se adaptam e se desenvolvem. A intersecção entre áreas como 

política, comunicação, cultura e a midiatização das Relações Públicas provoca a 

migração dos relacionamentos entre organização e públicos para o universo das redes 

on-line (TERRA, 2005, p. 108). No ambiente virtual há uma grande variedade de tipos 

diferentes de abordagens para estabelecer e manter relações com os públicos. Cabe 

a exploração e o mapeamento dos interesses, gostos e costumes dos públicos para o 

planejamento de estratégias que gerem maior interação. “O verdadeiro trabalho do 

relações-públicas é aquele que além de informar, propicia o diálogo.” (KUNSCH, 2003, 

p. 106, apud FILHO, Lisboa 2015, p. 145). Deve-se, portanto, encontrar o ponto 

comum entre a identidade da organização e os interesses do público para fomentar o 

diálogo e, portanto, a interação. 

 
Assim, mais uma vez, assistimos a mudanças na forma como as pessoas 
estão se relacionando com as organizações, obrigando estas últimas a 
estarem efetivamente presentes nos meios digitais e a fazerem uso de 
linguagens e posturas condizentes com a informalidade e o imediatismo. 
(TERRA, 2015, p. 106) 

 
Conforme citado acima, embora a atualidade seja marcada pela informalidade 

e o imediatismo como características marcantes no relacionamento das empresas 

com seus públicos nos meios digitais, também é verdadeira a premissa que afirma 
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que, tanto nos meios digitais - onde a interrelação de públicos se faz mais constante 

- quanto em todas as esferas de comunicação da marca com seus clientes - seja 

fundamental a postura de uma empresa comprometida com a cultura, causas e 

valores que permeiam a sociedade. A abordagem de questões sociais e culturais nas 

mídias também estão previstas na Teoria de Midiatização e, pode ser um caminho 

para criar, conservar e perpetuar as relações com os mais diversos públicos de 

interesse de uma organização e, consolidar uma imagem e identidade organizacional, 

em consonância com um discurso de inclusão e valorização da diversidade. 

 

2.2 Relações Públicas e Responsabilidade Social  

 

 O termo “responsabilidade social”, campo de estudo e atuação das Relações 

Públicas, refere-se a “uma forma de gestão empresarial, aplicando princípios e valores 

a todas as práticas e políticas da empresa.” (GRAJEW 2000, p. B2; apud. SILVA, 

Josielle e ARAÚJO, Mônica, 2010 p. 1). Para tanto, a área abrange os campos 

ambientais, econômicos, sociais e gerenciais de uma organização, obrigando-a a agir 

de maneira ética e transparente. Considera-se que buscar ser socialmente 

responsável “pode de certa forma contribuir para geração de lucro, ampliação de 

mercado e um novo sentido ético às atividades, já que a sociedade está cada vez 

mais consciente e exigente, perante as obrigações da empresa.” (GONTARZ, 2008, 

p. 3). 

Existem instituições que operam para auxiliar as organizações a estabelecer 

seu comprometimento com a responsabilidade social e o desenvolvimento 

sustentável, como é o caso do Instituto Ethos5, uma das principais referências na área. 

 Esse mesmo Instituto, em parceria com a Revista Exame6, lançou em 2018 o 

Guia Exame de Diversidade7, que visa analisar o aprofundamento das organizações 

nos tópicos de equidade de gênero, da equidade racial, da inclusão da pessoa com 

deficiência e da promoção dos direitos LGBTI+. O guia propõe que sejam avaliadas 

nas empresas o desempenho geral, setorial e por aspecto de cada um dos tópicos a 

                                                           
5 Fundado em 1998, o Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social desenvolve indicadores 
que auxiliam empresas a agirem de maneira socialmente responsável. 
6 Revista brasileira focada em conteúdos sobre economia e negócios. 
7 questionário que a promoção da diversidade e inclusão nas empresas. 
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fim de mapear as organizações que mais desenvolvem esforços para garantir o 

conceito de diversidade em sua atuação.  

Nessa perspectiva de ação, a instituição que é objeto de estudo deste trabalho, 

o Coletivo M.O.O.C, trata da questão racial e da questão da diversidade sob uma ótica 

artística e cultural. Quando uma marca veicula as produções do M.O.O.C. por uma 

afinidade à identidade, estética e ao discurso afrocentrados abordados pelo Coletivo, 

ela reforça seus valores, reafirma sua identidade e empenha-se para estreitar relações 

com o público negro. Conhecendo os conceitos que o Coletivo traz, concorda-se que 

essa ação está diretamente ligada com a preocupação da marca em desenvolver um 

caráter socialmente responsável. Portanto, conclui-se que ao filiar-se a um discurso 

que clama por diversidade, como é o caso das marcas que já desenvolveram parcerias 

com o M.O.O.C., a organização está desenvolvendo uma ação que é socialmente 

responsável. 

Colocando-se em evidência o objeto deste trabalho, é importante ressaltar que, 

apesar de abordar questões raciais, que dizem respeito ao conceito de diversidade, o 

M.O.O.C. atua em uma esfera artístico-cultural. O Coletivo reúne concepções da 

moda, da arte e da música para expressar sua identidade, sua estética e seu discurso. 

Mesmo se posicionando como um intermediário na relação entre marcas e o público 

negro e, favorecendo ambas as partes, a atuação do M.O.O.C. se estabelece no 

âmbito da Produção Cultural. Refletindo acerca dessa questão, julga-se que o Coletivo 

possui as mesmas características que um artista, produtor de arte.  

É por meio de uma gestão estratégica cultural, que as organizações passaram 

a enxergar artistas como uma forma de aproximação com seus públicos. A linguagem 

e a expressão artísticas representam ideias, sentimentos, anseios, costumes e 

elementos culturais das pessoas, e ao utilizá-las como ferramenta estratégica de 

construção e conservação de relacionamento e sustentação da imagem 

organizacional, as organizações encontram uma maneira mais íntima de dialogar com 

seus públicos. Em meio a esse contexto cultural, as Relações Públicas assumem o 

cargo de articular com o artista e com a organização, visando os benefícios que essa 

relação pode acarretar para ambos. Ao assumir uma postura de produtor cultural, que 

trabalha em prol do agenciamento dos artistas e de seus projetos culturais e, que visa 

lucros às organizações, o relações-públicas desenvolve a habilidade de gerenciar 

estratégias culturais. 
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2.3 Gestão Estratégica Cultural 

  

 Ao adentrar em uma discussão sobre como a produção artística-cultural pode 

ser utilizada como uma ferramenta de aproximação entre uma organização e seus 

públicos, é necessário imergir no âmbito da Produção Cultural e entender como as 

atividades de Relações Públicas atuam nessa circunstância. Desta forma, este 

subcapítulo visa aprofundar o conceito de Produção Cultural, Marketing Cultural e 

Agenciamento Cultural a fim de esclarecer como se executa uma gestão estratégica 

cultural. 

Assim como já citado anteriormente, “a cultura é vital para as comunicações” 

(HILLIARD III, 2009, p. 316) e, partindo dessa afirmação, compreende-se, portanto, 

que a comunicação é um meio de propagação de cultura. Porém, além de associá-la 

com a comunicação, faz-se necessário alongar-se um pouco mais no entendimento 

de como cultura e a sociedade estão interligadas e como se dá, a partir daí, a atuação 

das Relações Públicas enquanto campo cultural. 

 

A cultura, então, pode ser entendida conforme as formas de conhecimento 
são produzidas pela experiência e vivência. Por assim dizer, é afeta às 
relações de indivíduos, grupos sociais, sociedade e poder público, e exerce 
um papel organizador da sobrevivência cotidiana, atrelado a legitimidade e 
legalidade de várias de suas formas. Dela também depende a memória e a 
projeção do indivíduo ou de sua civilização, contada pela sua história. 
(SILVESTRIN, Celsi, WERNECK, Denise, 2011, p. 3) 

 

Flavi Lisboa Filho, Rogério Corrêa e Carine Vieira (2015) salientam que “a cultura só 

poderia ser compreendida com base na sociedade em que está inserida” (2015, p. 

40). A cultura é parte integrante da sociedade e delineia suas inter-relações. 

Atualmente “ocupa posição estratégica na economia, impulsionando os mercados de 

um determinado local ou sociedade” (LISBOA FILHO, Flavi Ferreira; CORRÊA, 

Rogério Saldanha; VIEIRA, Carine de Almeida, 2015, p. 142). Ao enquadrar o 

mercado cultural no ambiente comunicacional, em especial no campo das Relações 

Públicas, expandem-se as possibilidades de produção, difusão e gestão de cultura e, 

também aumentam as maneiras de se estabelecer relações por meio dela.  

A partir da atuação do profissional de relações públicas no mercado da 
cultura enxerga-se a possibilidade de democratização do acesso à cultura, 
tendo em vista sua ação voltada tanto às organizações quanto à sociedade. 
Dentre alguns modos e competências do profissional para atuar nesse 
contexto, destaca-se o planejamento de eventos culturais, por meio de 
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curadorias, peças teatrais, festivais de música e cinema, enfim, uma vasta 
gama de ações que buscam democratizar o contato com diferentes culturas. 
(FILHO, Lisboa, 2015, p. 146) 

 

A produção de cultura parte das criações de artistas, que, por sua vez, “não 

busca agradar a alguém mais além de si mesmo quando cria” (MARCONDES, 2006, 

p. 113). Entende-se que a arte é um meio de expressão individual e/ou coletiva que 

une elementos sensoriais e sentimentais e, necessita da inspiração para ser 

devidamente composta; “é atividade que se desenvolve no interior do artista para 

atender a um desejo, a uma necessidade unicamente sua” (MACHADO NETO, 2006, 

p. 113). Os processos de criação, por mais íntimos que sejam, tendem a visar a 

exposição de um produto final à sociedade. Para que o desejo de sua arte obter 

visibilidade seja concretizado, o artista deve ter conhecimento dos processos 

comunicacionais que viabilizam essa exposição. Esse contexto é abertamente 

abordado por Eduardo Augusto e Mitsuru Higuchi Yanaze (2010) 

 

...no entanto, o artista passa por um dilema: ao mesmo tempo em que, por 
um lado, pretende que a sua obra seja o símbolo da libertação de padrões 
pré-estabelecidos pelo sistema, portanto contra a ordem de mercado, de 
consumo, do modismo, do status quo, por outro lado, necessita da própria 
lógica e dinâmica das leis do mercado: dos meios de produção, nos quais se 
permite a construção da própria obra para atender a sua demanda, e dos 
meios de divulgação, que lhe permitirão tornar pública a sua existência. Fica, 
portanto, dependente da lógica de mercado, ou seja, do capital econômico.” 
(AUGUSTO; YANAZE, 2010, p. 72) 

 

Deve-se pontuar aqui, o “paradoxo da expressão de Marketing Cultural”, apontado por 

Marcondes. Por meio desse paradoxo, são sinalizadas a característica de se auto-

satisfazer do artista e a função do Marketing de agradar e atender as necessidades e 

os desejos das pessoas (MARCONDES, 2006). Portanto, considera-se que, nesse 

contexto, é necessária a presença de um intermediário que concilie essas condições. 

Se o artista expressa o desejo de ter mais visibilidade para sua arte e necessita de 

capital para a produzir, o produtor deve então encontrar e captar oportunidades e, 

recursos para atender essas demandas. Ao executá-lo, transforma-se a arte em um 

“produto”, não com o intuito de extrair seu valor expressional, mas sim, para articular 

possibilidades de inseri-lo em negociações mercadológicas. Faz-se necessário 

reforçar aqui a ideia de que o objeto de estudo deste trabalho, o Coletivo artístico 

M.O.O.C., é encarado como um artista que também depende das ferramentas do 

Marketing Cultural para viabilizar e gerar visibilidade à suas produções. Como o 
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Coletivo produz materiais diretamente para marcas e organizações, entende-se que é 

uma tarefa deste trabalho discutir os desdobramentos e as ferramentas do Marketing 

Cultural. É dentro desse contexto que o relações-públicas pode se posicionar como 

um agente e produtor de atividades artístico-culturais, utilizando ferramentas de 

Marketing Cultural. Segundo Marcondes (2006, p. 114), o perfil desse profissional 

precisa compreender “tudo o que se movimenta e gira em torno do artista e da sua 

produção artístico-cultural”. Ao introduzir a discussão da produção de arte nas 

questões mercadológicas, observa-se que 

  
Nos tempos atuais, no mundo todo, especialmente no Brasil, as condições de 
produção artística adquirem os mesmos moldes que qualquer outro produto 
oferecido ao mercado. Cabe ao produtor artístico analisar as fontes de 
financiamento que permitem seu acesso aos meios de produção e, assim, 
viabilizar seu projeto cultural. Como o artista, na maioria das vezes, depende 
de recursos financeiros para que atinja o público desejado, o primeiro passo 
para sua consolidação implica a constituição de um público numeroso que 
deseje sua obra, que forme uma demanda suficiente para que ele dependa 
menos do demais agentes: social (mecenas), político (governo e órgãos 
públicos), religioso ou econômico (empresariado). (AUGUSTO; YANAZE, 
2010, p. 72) 

 
Sendo assim, o produtor que busca no Marketing Cultural uma forma de viabilizar os 

objetivos do artista, deve entender as modalidades práticas das aplicações do 

marketing concept às artes. Machado Neto, pontua três tipos de aplicação que 

facilitam o entendimento do Marketing Cultural 

 
1. Marketing cultural de fim: aquelas ações nas quais o processo se dá tendo 
como objeto finalístico de sua existência/atuação social, a produção e a 
difusão da cultura: Exemplos: Funarte, Osesp, MAM.; 2. Marketing cultural de 
agente: as ações nas quais o processo abrange todo o marketing mix, em 
empreendimento sob risco, com recursos próprios ou de terceiros. Exemplos: 
Dell’Arte, Dançar Marketing.; 3. Marketing cultural misto: as ações que 
misturam duas ou mais modalidades, como as anteriores, principalmente pela 
escassez de recursos ou por oportunismo político (ações privadas em 
espaços culturais públicos, parcerias entre instituições culturais estatais e 
empresas ou, simplesmente, co-patrocínio ou multi-patrocínio, quando, para 
efeitos de retorno mercadológico de imagem, há uma certa dispersão por 
conta do que chamamos de “salada de marcas”). (MACHADO NETO, 2010, 
p. 59) 

 

Em um contraponto ao artista, há também a afeição das organizações em 

discorrer recursos de apoio à essa produção artístico-cultural. É certo afirmar que o 

mecenato às artes favorece a constituição e a conservação de uma boa imagem 

institucional das organizações (MACHADO NETO, 2006, p. 112). Tendo isso em vista, 
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empresas passaram a utilizar ferramentas de Marketing Cultural para sustentar um 

apoio à arte e à cultura. 

 
Por consequência da necessidade de sobrevivência no mercado, o apoio à 
cultura pelas empresas em eventos sociais vem se tornando uma ferramenta 
eficaz na busca de diferenciação competitiva, tendo como função principal a 
comunicação com os diversos públicos e o desenvolvimento de imagem 
positiva para a organização apoiadora. (AUGUSTO; YANAZE, 2010, p. 72) 

 

É importante fazer um adendo que, embora o termo “Marketing Cultural” seja 

constantemente utilizado para conduzir essa relação artista–arte/cultura–empresas, 

estudiosos da área de Comunicação acreditam que essa nomenclatura talvez não seja 

a mais adequada. Partindo do pressuposto de que o Marketing visa “persuadir o 

público-alvo e satisfazer os clientes/consumidores; identifica e cria mercados para os 

produtos e serviços; coordena e supervisiona os programas de comunicação 

mercadológica para criar e manter os produtos e serviços.” (KUNSCH, 2003, p. 95-96, 

apud. AUGUSTO; YANAZE, 2010, p. 71), ele não se enquadra nas particularidades 

do mercado cultural discorrido neste capítulo. O ensejo de “construir relacionamentos, 

e não apenas vender” (AUGUSTO; YANAZE, 2010, p. 68) das organizações, 

ultrapassam os limites do marketing. Para tanto, é sugerido por Eduardo Augusto e 

Mitsuru Yanaze, a comunicação por ação cultural, como um campo específico das 

relações públicas. 

 
Se marketing cultural é ferramenta de comunicação como apoio à 
manutenção de imagem e da marca, então não é marketing, é comunicação. 
Ou seja, se a uma empresa de bens ou serviços utiliza ações culturais para 
se promover, divulgar sua marca e, mesmo, persuadir determinados públicos, 
isso é diferente de praticar marketing, na perspectiva dos componentes 
básicos do marketing, apontados na década de 1970, por E. Jerome 
McCarthy (1997, p. 45), e popularizados por Phillip Kotler (2000, p. 27). É, na 
verdade, a utilização do composto de comunicação (o “p” de promoção). 
Assim, como os produtos/serviços dessas organizações não são da área 
cultural, as estratégias de preço aplicam-se aos produtos/serviços da 
empresa, mas não no patrocínio do produto cultural, e as políticas de (ponto 
de) distribuição estão, necessariamente, vinculadas ao espaço de 
comercialização do produto/serviço da organização apoiadora da ação 
cultural; parece ser mais adequado denominar os investimentos culturais 
dessas organizações estranhas ao mercado cultural como comunicação por 
ação cultural, sendo um campo específico das relações públicas. 
(AUGUSTO; YANAZE, 2010, p. 77) 

 

Mesmo que essa seja uma discussão interessante e enriquecedora para as Relações 

Públicas, reconhece-se que não é um objetivo deste trabalho debater sobre o uso do 

termo “Marketing Cultural”.  
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 O Marketing Cultural é apenas um dos instrumentos que podem ser utilizados 

pela área de Relações Públicas ao se inserir no meio de Produção Cultural. Marcela 

Silva e Tiago Martins (2018) especificam outras maneiras de um relações públicas 

exercer atividades relacionados à área de cultura, classificando em: RP como 

estratégia dentro dos domínios culturais (RPEDC), RP como agente de instituições 

culturais (RPAIC), RP como produtor cultural (RPPC), Produção cultural como 

estratégia de RP nas organizações (PCERP). 

 

Atividade 
Domínio 

Criaçã
o 

Transmissão 
Difusão 
Divulgação Preservação Gestão Organização 

Reflexão 
Investigação 

Patrimônio 
Cultural e 
Natural 

- RPEDC em 
espaços 
culturais 
destinados a 
conservação, 
tais como 
Museus e 
Sítios 
arqueológicos
. 

RPEDC em 
campanhas 
de 
comunicação 
dirigida à 
sensibilizaçã
o e 
conservação. 

RPAIC em 
atividades 
específicas de 
RP, como em 
projetos de 
formação de 
público. 

RPC na 
criação de 
projetos de 
conservação 
ou 
restauração 
de espaços 
culturais. 

Investigação e 
ensino das 
práticas de 
comunicação e 
relacionamento
, como a 
comunicação 
museológica. 

Apresentaçõe
s artísticas e 
celebrações 

- RPEDC  - RPAIC nas 
atividades 
específicas de 
RP, como 
divulgação, 
cerimonial, 
clipping para 
relatório, etc. 
Ou mesmo no 
agenciamento 
de artistas. 

RPC na 
criação de 
projetos, 
como 
festivais de 
música, 
dança, teatro. 

Ensino de 
organização de 
eventos. 

Artes visuais 
e artesanato 

- RPEDC -  RPAIC nas 
atividades 
específicas de 
RP, como 
divulgação, 
cerimonial, 
clipping para 
relatório, etc. 

RPC na 
criação de 
mostras e 
feiras. 

Ensino de 
organização de 
eventos. 

Livros e 
produtos 
impressos 

- RPEDC - RPAIC nas 
atividades de 
divulgação e 
eventos de 
lançamento de 
obras e 
treinamento 
de mídia. 

RPPC na 
criação de 
projetos para 
edição de 
livros; no 
agenciament
o de autores 
ou na 
organização 
de feiras do 
livro. 

Ensino de 
organização de 
eventos e 
treinamento de 
mídia. 
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Meios 
audiovisuais e 
interativos 

- RPEDC - RPAIC nas 
atividades de 
divulgação e 
relacionament
o com a mídia 
e em eventos 
de 
lançamento. 

RPPC na 
organização 
de festivais, 
na produção 
de 
programas 
de rádio ou 
TV, na 
produção de 
edições de 
obras 
multimídia, 
etc. 

Ensino de 
organização de 
eventos. 

Desenho e 
serviços 
criativos 

- RPEDC - RPAIC nas 
atividades 
específicas de 
RP 

RPPC nas 
atividades de 
sensibilizaçã
o e fomento a 
participação 
e uso. 

 

Fonte: GUIMARÃES, Marcela e MARTINS, Tiago, 2018, p. 9 

 
Olhar o trabalho desenvolvido pelo Movimento que é objetivo de estudo dessa 

pesquisa a partir do quadro resumo apresentado acima (2018), denota o viés do 

M.O.O.C em desenvolver um trabalho alinhado com que os autores nomeiam de 

RPEDC, já que seu foco está sobretudo na produção de campanhas de comunicação 

para a sensibilização e conservação de uma cultura, no caso a cultura negra.    

Após essa análise, conclui-se que as exigências das demandas do cenário 

cultural aqui apresentado são atendidas pelas competências e qualidades de um 

relações públicas. A capacidade de construir relacionamentos institucionais e 

mercadológicos e a cautela em satisfazer as necessidades de comunicação da 

sociedade e na gestão de conflitos (AUGUSTO; YANAZE, 2010, p. 71) coloca o campo 

das Relações Públicas como o mais completo e apropriado para a gerência 

estratégica cultural. Para tanto, é necessário que se examine e faça um recorte do 

contexto da Produção Cultural no Brasil, para que se entenda intimamente a relação 

de lugar x espaço que o objeto de estudo deste trabalho se encontra. 

 

2.3.2 Políticas Culturais no Brasil 

 

Para que se estabeleça uma reflexão séria e congruente sobre Produção e 

Marketing Cultural, exige-se que se faça uma análise, mesmo que breve, sobre como 

são tratadas as questões culturais no território nacional. Em primeiro lugar, é 

necessário esclarecer aqui que políticas culturais tratam-se de projetos propostos pela 
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administração pública, organizações não-governamentais e empresas privadas. Um 

dos órgãos públicos responsáveis por articular as políticas culturais, é a Secretaria de 

Políticas Culturais, cujas competências, de acordo com o Decreto nº 7.743, de 31 de 

maio de 2012, Art. 10, referem-se à 

 
I - subsidiar e coordenar a formulação, a implementação e a avaliação das 
políticas públicas do Ministério; II - articular-se com os Ministérios da 
Educação e da Comunicação para integrar as políticas de cultura e as 
políticas públicas de educação e comunicação nos âmbitos federal, estadual, 
distrital e municipal; lll - coordenar a implementação, o monitoramento e a 
avaliação do Plano Nacional de Cultura; IV - subsidiar a elaboração de atos 
para aperfeiçoar a legislação cultural; V - coordenar, implementar e gerenciar 
o Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais; VI - prospectar e 
formular diretrizes, metodologias e políticas públicas de cultura para o 
contexto das tecnologias digitais e o ambiente conectado em rede; e VII - 
executar ações relativas à celebração e à prestação de contas dos convênios, 
acordos e outros instrumentos congêneres, que envolvam a transferência de 
recursos do Orçamento Geral da União, no âmbito de sua área de atuação. 

 

Pensar e entender como se desenvolvem as políticas culturais no Brasil 

antecede o exercício de atividades no campo, deve-se, portanto, conhecer o histórico 

da questão cultural para compreender o cenário atual. É certo que como é articulada 

a cultura no país corresponde à gestão de governo. As características e os propósito 

da administração de um presidente reflete nas questões culturais. 

 
Desde os anos 30, os órgãos governamentais federais – tanto no nível 
presidencial quanto no ministerial – trataram de forma diferente a questão 
cultural. Passando por períodos de democracia e de ditadura militar, as 
políticas culturais sofreram processos de continuidade e descontinuidade, de 
programas e de instituições, que eram extintas e criadas para atender às 
novas diretrizes de governo. É também graças à participação estatal que 
alguns aspectos da cultura popular passam a ser considerados como 
símbolos da nação. Originalmente vinculado a outros ministérios, em 1985, 
finalmente ocorre a “independência” e é criado o Ministério da Cultura. A área 
sofre um novo revés cinco anos mais tarde, quando no governo Collor, perde 
sua condição ministerial. (SANTOS, Fernando, 2009, p. 1) 

 

Após o governo de Collor, que durou cerca 1990 a 1992, observa-se mudanças 

positivas no cenário político-institucional no que se refere à gestão da cultura em nível 

nacional, mas como pontuado por Rodrigo Silva, é  durante a gestão do ex-presidente 

Luiz Inácio Lula da Silva (2003 - 2011) que são acentuadas  “a reinserção da cultura 

na pauta política da nação, a interiorização destas iniciativas e a pluralização 

identitária” (SILVA, Rodrigo, 2014). 

 
O ordenamento destas mudanças políticas, em âmbitos estatais, exigiu uma 
nova organização das agendas políticas, tomando as questões culturais a 



45 
 

 

partir de percepções intersetoriais e interdisciplinares. Além do Programa 
Cultura Viva, operacionalizado em corresponsabilidade com diversos setores 
do Estado, outras iniciativas procuraram recorrentes aproximações com as 
políticas culturais. Poucas foram tão intensas quanto às aproximações e 
colaborações entre os setores educacionais e de cultura, onde a perspectiva 
de educar para a cultura, educar para a diversidade, educar para a diferença 
ou educar para a conservação patrimonial ou das culturas tradicionais ocupou 
centralidade nas narrativas socioculturais de nosso tempo. (SILVA, Rodrigo, 
2014, p. 2) 

 

 Embora existam circunstâncias que fundamentam uma ideia progressista sobre 

o cenário cultural no Brasil, por um outro lado, nota-se um distanciamento das políticas 

culturais a elementos e ações culturais que correspondem ao dia-a-dia de um civil. 

Sobre isso, Canclini (1996) pontua que 

 
[Minhas] críticas às ações dos governos e as análises das mudanças 
socioculturais buscam pensar a incapacidade das políticas para absorver o 
que está acontecendo na sociedade civil. Decorridos mais de quarenta anos 
da apropriação da cena pública pelos meios eletrônicos de comunicação, que 
se converteram nos principais formadores do imaginário coletivo, os 
ministérios de cultura continuam consagrados às belas artes. No melhor dos 
casos, ocupam-se um pouco da cultura popular tradicional, mas quase nunca 
dizem ou fazem nada em relação às culturas urbanas modernas: o rock, os 
quadrinhos, as fotonovelas, os vídeos, enfim, os meios em que se movem o 
pensamento e a sensibilidade das massas (CANCLINI, 1996, p.247, apud. 
ESCUDERO, 2013, p.9). 

 

Ao relacionar o objeto de estudo deste trabalho com as considerações de 

Canclini, considera-se que o mesmo também se enquadra no âmbito das culturas 

urbanas e modernas, distanciando-se do campo das belas artes. Sendo assim, 

mesmo que haja políticas culturais favoráveis à área de Produção Cultural, é provável 

que produções artísticas similares à do M.O.O.C. não sejam as mais favorecidas.  

 

2.4 M.O.O.C: Relações Públicas, Midiatização e Produção Cultural 

  

 O M.O.O.C. consegue em sua operação unir os três elementos: Produção 

Cultural, Midiatização e Relações Públicas. A Produção Cultural se dá, pois o Coletivo 

desenvolve esforços artísticos que abordam a estética, a identidade e o discurso 

baseados na cultura de africanos em diáspora, para produzir seus materiais. Tendo 

em vista que o M.O.O.C. opera suas atividades dentro de um ambiente midiatizado, 

fazendo o uso constante das redes sociais, é evidente a necessidade de relacioná-lo 

com os conceitos da Teoria de Midiatização e do uso da mídia como o que é pautado 

por Barbero (1997), qual seja: de uma mídia que pauta e que é pautada pela cultura. 
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O envolvimento com as Relações Públicas se refere à qualidade de agente no 

processo de aproximação entre marcas e seus públicos. Sendo assim, considera-se 

que o Coletivo pode contribuir para uma nova realidade nos meios de comunicação. 

  
Nas palavras do autor (Canclini): “as pessoas não veem o que preferem, mas 
preferem o que lhes oferecem (1996, p.188)”. Assim, uma maior oferta 
cultural que respeita a diversidade étnica e de crença existente no planeta, 
de espaço e de distintas opiniões de uma sociedade, que estimula a 
imaginação dos espectadores e fomenta o conhecimento e a construção de 
outras tradições culturais certamente modificariam as formas de se construir 
um novo sentido social para os Meios. Trata-se de um desafio que reúne 
questões de cidadania, de pertencimentos (étnicos, grupais e nacionais), com 
o acesso fluido aos repertórios transnacionais e multiterritoriais difundidos 
pelos Meios de Comunicação. (ESCUDERO, 2013, p. 8) 

  

Ao agenciar as propostas da afrocentricidade, as quais já foram apresentadas 

no capítulo anterior, o Coletivo contribui para a consolidação de uma linguagem mais 

plural nos meios de comunicação. Uma das propostas do M.O.O.C. é cooperar na 

propagação do conceito da diversidade, sendo essa, uma das características 

principais de suas produções. 

Há uma crescente aparição de coletivos artísticos-culturais que, assim como o 

M.O.O.C., pautam as questões sociais, criam uma linguagem, um conceito próprio e 

utilizam as redes sociais como plataforma de produção e divulgação de trabalhos. Um 

exemplo desses coletivos são o Brechó Replay8, a Obvious Agency9 e o grupo 

Estaremos Lá10. Reconhece-se que além da midiatização da cultura e da arte, é 

importante pontuar também a midiatização de pautas de movimentos sociais. É 

evidente que as redes sociais e as demais plataformas que permitem a produção de 

conteúdo de pessoas comuns, potencializaram os discursos de movimentos sociais. 

  
...se percebe a importância das Mídias Sociais para os MS na tentativa de 
construir uma comunicação mais livre e independente, que não esbarre nos 
interesses econômicos e políticos da grande Mídia. No Brasil, os protestos de 
junho de 2013 e as reivindicações contra os gastos com a Copa do Mundo 
de 2014 tiveram as Mídias Sociais como seu principal instrumento, por meio 
do qual organizaram suas ações, publicaram suas versões e denunciaram a 
intensa repressão policial através de posts em blogs, Twitter e Facebook. 
(VIEIRA, Andressa, 2015, p. 37) 
 

Os coletivos que foram apresentados, assim como os artistas caracterizados 

na abordagem de Marketing Cultural, também indicam uma possibilidade de atuação 

                                                           
8 Grupo de produtores de moda criativa de São Paulo focados na reutilização de roupas. 
9 Agência de marketing de São Paulo especializada em narrativas femininas. 
10  Grupo de youtubers negras. 
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das áreas de Relações Públicas. É por meio do emprego da linguagem e do conceito 

dos materiais artísticos, que as organizações podem buscar um diálogo com o público 

que se sente representado por aquela produção artística. Considera-se, portanto, que 

a presença desses fenômenos nas mídias, provocam mudanças na área de 

Comunicação e remodelam observações sobre a área: 

  
A comunicação está constantemente recriando-se como disciplina, ainda que 
o uso frequente de recursos da antropologia, sociologia e outras ciências 
sociais, o interesse pela arte, design, arquitetura e questões sociais, fazem 
com que muitos autores se questionem se realmente é uma disciplina 
independente ou uma evolução das outras. Talvez devêssemos considerar a 
comunicação como uma área transdisciplinar (CANCLINI. In: HELLÍN, 2013, 
p.115; apud. ESCUDERO, 2013, p. 4). 

  

O M.O.O.C. motiva mudanças na Comunicação ao agenciar a estética, 

identidade e discursos afrocentrados. O Coletivo já realizou parcerias com grandes 

marcas como a Converse, a Nike, Skol e Faber Castell. Uma das motivações das 

marcas ao contratar os serviços do Coletivo e veicular suas produções de peças 

publicitárias é a oportunidade de estabelecer um diálogo direto com um dos públicos 

de interesses que apoia e se identifica com a proposta do M.O.O.C.: as pessoas 

negras. Com o intuito de trazer mais esclarecimentos para estes pontos, o próximo 

capítulo traz uma apresentação do Coletivo, explicita suas propostas, e as relaciona 

com os assuntos tratados neste e no capítulo anterior. 

 

  



48 
 

 

CAPÍTULO III - O Coletivo M.O.O.C. e suas propostas 

 

Neste capítulo será apresentado o objeto de estudo deste trabalho, o Coletivo 

M.O.O.C. A partir do esclarecimento de suas propostas, a atuação do Coletivo será 

relacionada com os assuntos tratados nos capítulos anteriores: afrocentricidade, 

Relações Públicas, midiatização e Produção cultural. Ao fim, será proposta uma 

análise de um trabalho real do M.O.O.C., a campanha “De Outros Carnavais”, com o 

intuito de aprofundar as relações indicadas. 

 

3.1 Apresentação do Coletivo M.O.O.C. 
 

Eleito um dos 10 coletivos mais influentes do mercado de conteúdo digital 

em 2017 pelo Youpix1, o M.O.O.C. é um Coletivo focado em imprimir, sob um olhar 

jovem e negro, novas soluções criativas na arte, na moda, na música e no 

comportamento. O conceito por trás do nome, busca evidenciar os elementos que 

tornam seu trabalho singular. “M.O.O.C.” significa Movimento Observador Criativo e, 

para tanto, é uma pretensão do grupo desenvolver esforços para provocar a 

movimentação de pessoas para novos olhares, observar as atualidades do mercado 

e fomentar cenários criativos mediante suas produções. O Coletivo é composto por 

oito jovens negros da periferia de São Paulo e, tem como missão produzir, inovar e 

ascender a voz das diferenças em diferentes esferas artísticas e mercadológicas. Os 

pilares da cultura organizacional do Movimento estão alinhados com os valores 

pessoais de cada componente, os quais são representados por: pluralidade, 

representatividade, criatividade, cocriação e vivência. A atuação do M.O.O.C. atende, 

principalmente, necessidades e desejos comunicacionais e mercadológicos de 

grandes marcas. Em suas produções, as organizações veem a possibilidade de 

conquistar seus públicos e manter vivos seus valores, por meio do discurso, da 

estética e da identidade que são abordados pelo Coletivo. Os serviços que são 

oferecidos correspondem à consultoria, direção criativa, produção de elenco, 

showcase, ativação de marca e cobertura de eventos. 

O M.O.O.C. surgiu em 2016 como um manifesto que questiona narrativas 

marginalizadas e redesenha o papel do jovem negro na sociedade. Foi a partir de um 

encontro de vinte jovens negros que já desenvolviam ações artísticas-culturais em 

                                                           
1 Empresa de fomento à negócios da indústria de conteúdo digital. 
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São Paulo, que o grupo se formou. A ideia inicial desse encontro era produzir um 

evento cultural que promovesse artistas e empreendedores da região. Porém, por 

conta de desentendimentos, o evento nunca se concretizou e das vinte pessoas que 

compuseram esse encontro, apenas oito decidiram prosseguir com o desejo de 

produzir algo coletivamente. Catarina Martins, Kevin David, Levi Novaes, Louis 

Rodrigues, Lídia Thays, Raphael Fidelis, Suyane Ynaya e Vinícius Tex são os 

que  não se satisfizeram  com o insucesso do projeto e decidiram juntar seus trabalhos 

artístico-culturais pessoais para formar o que hoje é conhecido como o Movimento 

Observador Criativo. Posto isso, o M.O.O.C. nasce da junção de três coletivos: o 

Catsu.street, o Outro Planet e o Legacy. O Catsu.street, formado por Catarina, Lídia 

e Suyane, focava na criação de editorias de moda, sendo Catarina responsável pela 

fotografia, Lídia pela beleza e Suyane pelo styling. O Outro Planet, um coletivo de 

música e festas, era composto por jovens negros da região do Tucuruvi, entre eles 

Louis e Raphael. Já o Legacy, se apresentava como uma plataforma de conteúdo, 

manejada por Kevin e Vinícius. Além desses três coletivos, o M.O.O.C. também conta 

com um outro componente que possui know-how na área de Comunicação, o Levis 

Novaes. A essência e o trabalho desenvolvidos pelos coletivos Catsu.street, Outro 

Planet e Legacy tiveram forte influência na construção da identidade e contribuíram 

para a instauração do amplo campo de atuação do M.O.O.C . 

É certo que, por meio dos projetos pessoais que foram apresentados, cada 

integrante adquiriu uma bagagem profissional específica, o que permitiu o 

desenvolvimento de certas habilidades. Tendo isso em vista, as funções dos membros 

do Coletivo estão atreladas a seus trabalhos anteriores. Para melhor compreender a 

estrutura organizacional do M.O.O.C., optou-se aqui por analisar as funções em três 

categorias: musical, gestão e produção. Na área musical, nomeada como “ATM”, se 

encontram Kevin e Louis, que atuam como DJ, e Raphael que se identifica como um 

A&R. Na gestão, Kevin e Catarina são líderes de projetos e Levis é estrategista e 

planner. Na produção, Catarina desenvolve atividades como fotógrafa, Kevin como 

diretor criativo e produtor de elenco, Lídia trabalha com concepção de arte e beleza, 

Louis é fotógrafo e diretor de cena, Raphael também é diretor de cena, Suyane é 

diretora de arte e stylist e, Vinícius é designer e diretor de arte. 

Dentro do Coletivo quem exerce as funções de Comunicação é Levi Novaes, o 

qual é formado em Comunicação Social - Publicidade e Propaganda pela FMU e, 
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também, possui em sua formação acadêmica o curso Bootcamp de Planejamento de 

Comunicação da Miami Ad School (ESPM). Embora não haja um setor específico de 

Relações Públicas, nem um profissional da área, é um interesse do M.O.O.C. explorar 

e dominar mais os conhecimentos e as ferramentas de RP. Levi Novaes é a pessoa 

que exerce as atividades que mais se aproximam de um relações-públicas, ele é 

responsável por conectar o M.O.O.C. com agências e clientes. 

É importante destacar que no início da estruturação do Coletivo, os membros 

possuíam uma ideia clara sobre o que gostariam de comunicar, porém não haviam 

conhecimento de como estruturar organizacionalmente o Coletivo. A concepção do 

formato e do segmento de atuação do M.O.O.C., é fruto de uma mentoria realizada 

por profissionais de Comunicação e de Marketing. Durante entrevista realizada no dia 

2 de outubro de 2018 no escritório do M.O.O.C., com Catarina Kevin e Vinícius, Kevin 

explica que  

 
Existe um grupo de pessoas que foi fundamental para a nossa construção, 
que foi o Papel & Caneta (uma agência de Comunicação). O André Chaves 
(conector da Papel & Caneta) fez uma reunião com vários líderes de agências 
do Brasil para a gente poder estruturar o que era o M.O.O.C.. Foi a partir daí 
que a gente começou a visualizar melhor funções, demandas e quais eram 
as nossas entregas. (Kevin David, em entrevista realizada no dia 2 de outubro 
de 2018) 

 

 Uma outra parceria que foi e continua sendo fundamental para a estruturação 

do grupo, é a produtora independente de filmes brasileira, a Conspiração Filmes. Há 

cerca de um ano o M.O.O.C. passou a fazer parte do quadro de diretores criativos da 

produtora. Além de desenvolver e colaborar em trabalhos, o escritório do Coletivo é 

alocado em uma das unidades da Conspiração Filmes, na Rua Gumercindo Saraiva, 

64 - Jardim Europa, em São Paulo.  

Desde de sua constituição, o M.O.O.C. já produziu materiais para grandes 

organizações como Nike, Skol, Converse, C&A, Bradesco, Budweiser, Intel, Zaxy, 

Salon Line, Faber Castell, National Geographic, Coala Festival, Casa de Criadores, 

Schutz, Malhação entre outros. Os projetos desenvolvidos possuem um caráter 

multidisciplinar e são baseados em vivências, na co-criação e no diálogo. 
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Imagem retirada do vídeo da campanha Skollors2 

 

Kevin explica que o Coletivo acredita muito na cocriação como um caminho 

paraconstruir um produto final autêntico, que contenha o olhar do Coletivo e que 

atenda as demandas da marca. Em sua maioria, esses produtos finais correspondem 

à formatos audiovisuais (vídeos e filmes) e visuais (fotos), os quais são veiculados nas 

redes sociais, principalmente no Instagram e no Facebook.  

 Embora haja uma variedade de trabalhos já realizados pelo Coletivo, em sua 

operação não existe uma estratégia de comunicação que objetive a negociação de 

parcerias ou a captação de clientes. O processo operacional do M.O.O.C. geralmente 

ocorre de duas maneiras: a marca contata o Coletivo a fim de contratar seus serviços 

ou o Coletivo elabora um projeto para apresentar para a marca. Um fator que 

influencia na aprovação de projetos e também gera visibilidade da atuação do 

M.O.O.C. é o networking. Os membros do Coletivo explicam que utilizam suas 

próprias redes de contato pessoais para propagar o trabalho desenvolvido pelo 

Coletivo e captar oportunidades de trabalhos e parcerias.  

Apresentada a organização do MOOC como movimento, passa-se agora para 

uma análise do seu viés ideológico e discute-se a relação que o Movimento estabelece 

com o tema base deste trabalho: a abordagem afrocentrada na comunicação.  

 

 

 

                                                           
2 Acesso em 13/11/2018 



52 
 

 

3.2 Relação do M.O.O.C. com a afrocentricidade 

 

A relação do M.O.O.C. com os conceitos apresentados no primeiro capítulo 

sobre afrocentricidade se dá, pois “a afrocentricidade é um tipo de pensamento, 

prática e perspectiva que percebe os africanos como sujeitos e agentes de fenômenos 

atuando sobre sua própria imagem cultural e de acordo com seus próprios interesses 

humanos.” (ASANTE, 2009, p. 93). Faz-se necessário retomar a ideia de que dentro 

da afrocentricidade, a nacionalidade africana possui uma ampla abrangência, pois, 

considera-se que pessoas afrodescendentes, ou seja, membros da diáspora africana, 

são africanas. Sendo o trabalho desenvolvido pelo M.O.O.C., uma atividade centrada 

em uma concepção africana, ainda que diaspórica, é correto afirmar que o mesmo 

está alinhado com a proposta da afrocentricidade. Ao ser questionado sobre o 

envolvimento do grupo com as causas negras, Kevin, um dos gestores de projeto do 

M.O.O.C., afirma que 

 
“Nossa militância está atrelada à esse afrocentrismo. Tem uma coisa que 
sempre falamos que é que a nossa militância é focada em criar. Então quando 
a gente fala sobre afrocentrismo é porque a nossa criação é toda pautada na 
nossa própria cultura como negro, como periférico, como mãe solteira, como 
homem gay negro. É sempre pautada dentro dessas caixinhas.”.  (Kevin 
David, em entrevista à autora dia 02/10/2018)  

 

Essa afirmação está relacionada à primeira e à segunda característica de um 

trabalho afrocentrado, as quais dizem respeito à construção de uma narrativa que 

parte de uma localização psicológica, cultural, histórica ou individual africana e ao 

reconhecimento do africano como sujeito, respectivamente. Sendo assim, pode-se 

julgar que o discurso, a estética e a identidade intrínsecos nos trabalhos do Coletivo 

partem de uma noção afrocêntrica e, se tornam elementos característicos de suas 

produções. 

Considerando o contexto midiatizado em que se enquadra, há dois pontos que 

devem ser ponderados, sendo o primeiro referente a como o Coletivo midiatiza o 

discurso, a estética e a identidade afrocentrados. É certo afirmar que na mídia é 

veiculada uma imagem negativa do negro, pois tendem a associá-lo a estereótipos 

que provocam sensação de inferioridade (ALAKIJA, 2012). Ao posicionar as 
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afromídias3  nesse contexto, elas assumem uma postura que gera uma ruptura dessa 

realidade, tendo em vista que as mesmas não buscam compactuar com esses 

estereótipos (ALAKIJA, 2012). O M.O.O.C. é examinado como uma afromídia neste 

trabalho e, quando o Coletivo nega essa imagem que é habitualmente veiculada do 

negro, ele contribui para uma construção de novos discursos, estéticas e identidades 

sobre a negritude. Um exemplo disso, é uma campanha de Carnaval produzida pelo 

Coletivo para a Converse, uma grande marca de calçados, que posteriormente será 

apresentada. Mesmo apresentando o tema carnavalesco e sendo estrelada por 

pessoas negras, a campanha não faz nenhum apelo sexual aos corpos negros. 

Segundo os próprios organizadores do Coletivo, para alguns, pode até parecer uma 

ideia ultrapassada, porém, por conta de fenômenos como a “Globeleza”4, a relação 

criada entre Carnaval e corpos negros é fortemente banalizada. Ao optar por não 

reforçar estereótipos, o M.O.O.C. empregou outros elementos visuais para elucidar e 

construir uma estética que representasse positivamente a identidade do negro. Essa 

situação revela que existem outras possibilidades de narrativas que podem ser 

agregadas à negritude.  

Além disso, há também uma preocupação do Coletivo em não enfatizar os 

nomeados “clichês étnicos” em suas produções, assim como explica Kevin 

 
Nós estamos saindo desse lugar de discutir a nossa etnia para tentarmos 
naturalizar o que somos. Então, em nossos trabalhos, sempre tentamos fugir 
desses estereótipos que já vimos sendo afirmados. Crescemos com essas 
afirmações. Sempre tem a pretinha e o estereótipo da pretinha. Chega! Não 
queremos mais isso. Quando podemos ressignificar a imagem do negro, 
aproveitamos essa oportunidade ao máximo. E, visualmente falando, sempre 
fugimos desses clichês étnicos. Se antigamente éramos acostumado a ser 
vestidos em filmes com roupas étnicas e africanas, vamos pensar em fazer 
um filme que eu quero que tenha um homem negro, mais velho, muito chic, 
em um carro muito caro. Porque é assim que eu quero ver a nossa cultura e 
ver a nossa galera crescer. Não é mais aquele lugar que o sistema colocou a 
gente por muito tempo. (Kevin David, em entrevista à autora dia 02/10/2018) 

 

Nesse caso, o étnico refere-se a uma construção tradicionalista da cultura africana, a 

qual muitas vezes não corresponde à realidade e as vivências de um grupo 

sociocultural formado por pessoas negras membros da diáspora. O mundo ocidental 

                                                           
3 Afromídias = “constituem canais de expressão e visibilidade de e para um público segmentado (o 
público afro) que tem confrontado com a mídia convencional e dominante, em termos de quebra de 
padrões de imagem, linguagem e atitudes.” (ALAKIJA, 2012, p. 140). 
4 Nome dado à personagem de uma mulher negra que sambava seminua nas vinhetas de Carnaval 
veiculada, durante os anos de 1993 a 2016.  
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tende a classificar características de determinados grupos étnicos como algo 

esquisito, anormal e extravagante. Stuart Hall (2001) também faz reflexões sobre esse 

assunto e crítica como a pós-modernidade se relaciona com a etnicidade: “não há 

nada que o pós-modernismo global mais adore do que um determinado tipo de 

diferença: um toque de etnicidade, um “sabor” exótico”” (HALL, 2001, p. 149). Quando 

o M.O.O.C. assume evitar esses “clichês étnicos”, não se deve ser interpretado como 

um sinônimo de rejeição, mas sim, deve-se entender como uma prática de exercício 

da liberdade em poder expressar uma real experiência negra. Reforça-se que existe 

uma pluralidade de personalidades dentro da construção da negritude, sendo assim, 

não é cabível que um trabalho seja responsável por representar todas essas 

personalidades. A negritude é uma construção heterogênea: 

 
Somos tentados a exibir o significante “negro” como um dispositivo que pode 
agregar a todos negros e negras, policiando as fronteiras políticas, simbólicas 
e posicionais como se fossem genéticas. […] “Negro” não é uma categoria de 
essência numa direção à homogeneidade, existe um conjunto de diferenças 
históricas e experiências que devem ser consideradas e que localizam, 
situam e posicionam o povo negro. (HALL, 2003, p. 345; apud. FERNANDES, 
Viviane; e SOUZA, Maria, 2016, p. 107) 

 

O segundo ponto que deve ser ponderado quando pensa-se nesse ambiente 

midiatizado, é como as marcas se relacionam com um discurso, uma estética e uma 

identidade tão específicos. Verifica-se que nos tempos modernos, há a ascensão de 

termos como “diversidade” e “inclusão”, porém, na prática enxerga-se que muitos 

posicionamentos que clamam por igualdade, não desenvolvem esforços reais para 

alcançá-la (HILLIARD III, 2009).  Considera-se neste trabalho que “diversidade” 

refere-se à pluralidade da experiência, incluindo, além de narrativas de pessoas 

negras, as narrativas de pessoas não-brancas, pessoas LGBTQ+’s, pessoas gordas 

e as demais pessoas que não correspondem ao padrão ocidental de modo geral. 

Durante entrevista, Catarina reflete sobre esse fenômeno e confirma que: “Existe 

aquela gana de querer falar sobre diversidade. Porque hoje em dia, se você não fala 

ou coloca pessoas diversas, você de certa forma é cobrado. Mas, você tem que 

colocar isso de forma correta e não só colocar por fazer a lição de casa.”. Quando 

pensa-se em uma “forma correta” de abordar a diversidade, pensa-se em incorporar 

o conceito em todas as esferas. 

 
O mercado tem caído muito nesse lugar de diversidade, mas eles colocam a 
gente só lá no produto final, sabe. Colocam a gente só como um cabide, preto, 
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trans, bicha, seja lá o que for… E não é sobre isso, a gente quer participar do 
processo como um todo, se não a gente não chega num consenso que 
realmente esteja falando por nós. (Kevin David, em entrevista à autora dia 
02/10/2018) 

 

Na tentativa de assegurar que as marcas não estão apenas se apropriando do olhar 

e de sua representação, o M.O.O.C destaca que preza-se pelo compromisso com a 

mudança por meio de um trabalho produzido a partir da cocriação. O Coletivo chama 

de cocriação a possibilidade de criar campanhas juntamente com os representantes 

da marca, ouvindo suas opiniões e sugestões e incorporando-as no processo de 

criação das peças. Acredita-se que ao cocriar assegura-se não só um produto final 

mais autêntico, mas também, uma garantia de que as marcas não estão apenas 

desfrutando e se apropriando do discurso, da estética e da identidade abordados pelo 

Coletivo, sem se envolverem com os valores que estão sendo apresentados. A 

cocriação é, portanto, uma reivindicação/precaução contra/ as propagandas e peças 

e ações publicitárias que procuram abordar a questão da diversidade sem 

compreendê-la. 

Há também uma outra situação pontuada pelos membros do Coletivo que diz 

respeito à pressões externas. Existe uma ideia no mercado que, por conta do 

M.O.O.C. se tratar de um Coletivo composto por pessoas negras, há uma 

obrigatoriedade que o Coletivo sempre aborde pautas pertencentes ao movimento 

negro em seus materiais, reforçando um caráter militante. Embora o M.O.O.C. 

acredite que esse tipo de abordagem é extremamente pertinente, sobretudo porque a 

causa negra é inclusive um dos princípios do Coletivo, entende-se também que o 

grupo posiciona-se e atua em uma esfera mais ampla. Kevin explica que a militância 

do grupo é a criação e acrescenta: “queremos falar sobre nossa existência e só! Às 

vezes eu só quero ser uma pessoa que faz coisas legais. Uma pessoa que gosta de 

fazer compras, de ouvir música e ir em shows.”. A atividade do M.O.O.C. por si só já 

se enquadra como uma ação afirmativa negra, não sendo necessárias outras ações 

que salientem essa condição. Retoma-se a ideia de que um dos princípios da 

afrocentricidade, é reconhecer os africanos como responsáveis por administrar sua 

imagem cultural, atendendo primordialmente seus interesses como seres-humanos 

(ASANTE, 2009) 

Quando o M.O.O.C. propõe novas soluções criativas na arte, na moda, na 

música e no comportamento, sob a midiatização do discurso, da estética e da 
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identidade afrocentrados, ele ultrapassa as questões que foram apresentadas. 

Carregar um posicionamento imparcial, forte e convicto nas redes sociais, modela a 

imagem do perfil e as relações construídas no ambiente digital. Portanto, é necessário 

analisar o espaço ocupado pelo M.O.O.C. nas mídias, sob um olhar das Relações 

Públicas. 

 

3.3 Relação do M.O.O.C. com Relações Públicas 

 

Assim como pontuado no capítulo anterior, estão sendo observadas mudanças 

na forma de se construir e manter relacionamentos entre organizações e seus 

públicos.  As redes on-line se tornaram uma plataforma propícia para essa atividade 

e as organizações estão sendo obrigadas a adotar novas roupagens e 

posicionamentos para se adequar (TERRA, 2005). O objeto de estudo deste trabalho 

se localiza no intermédio dessa atividade.  

Considerando a abordagem afrocentrada do M.O.O.C., facilmente 

compreende-se que o principal público que se identifica com as produções do Coletivo 

é o público negro. Portanto, é claro que há uma comunicação direta e uma forte 

afinidade entre ambos. Apesar do M.O.O.C. atender a clientes de diferentes 

segmentos, a linguagem moderna, jovial e identitária do Coletivo está sempre 

carimbada em seus materiais e, são esses fatores que os tornam únicos, cativantes e 

atraentes para as marcas.  Catarina explica que: “Eles (as marcas) tem as ferramentas 

e nós sabemos como comunicar-se com o nosso público (pessoas negras). Então, de 

uma forma eles precisam de nós porque precisam se comunicar com o nosso público, 

só que eles não sabem como.”. Essa relação pontuada por Catarina afirma o papel do 

M.O.O.C. como um agente que contribui positivamente na construção e na 

manutenção de relacionamentos entre marcas e o público negro, sobretudo no 

contexto da diversidade que permeia as empresas na atualidade. 

É importante ressaltar que a plataforma mais utilizada pelo Coletivo para 

efetivar essa construção e manutenção de relacionamentos, é o Instagram. São quase 

9 mil seguidores que o Coletivo possui na rede. O Instagram é a rede social mais 

recente, dentre as que foram listadas como principais no capítulo anterior (Facebook, 

Twitter, Linkedin...), tendo sido lançada em 2010. Desde sua criação, foi verificada sua 

rápida expansão, o que a caracterizou como uma potencialidade no mundo digital 
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(BARBOSA, DEMEZIO, MELO  et al,2016). Tanto é verídica essa potência que em 

2012 o aplicativo foi comprado por Mark Zuckerberg, fundador do Facebook em uma 

operação bilionária. Segundo o site de notícias Exame, o Instagram ultrapassou, em 

junho de 2018, a linha de 1 bilhão de usuários ativos. Seu diferencial é apresentar 

recursos mais dinâmicos e inovadores. 

 
A partir de recursos como Storytelling (capacidade de contar histórias 
relevantes por meio de palavras ou recursos audiovisuais) e Hashtags 
(palavras-chave usadas seguidamente do símbolo #, que funcionam como 
marcações de assuntos para buscas posteriores) as marcas conseguem 
conquistar os usuários, pois os aproximam da mesma. Essas técnicas podem 
estar inseridas no contexto de compatibilidade, defendido por (SHIMP, 2002, 
p.171) como “adequação à maneira como uma pessoa faz as coisas”, além 
de garantir essa aproximação, por apresentar um acesso simples e fácil a 
plataforma consegue unir os 4 P’s (produto, preço, ponto de venda e 
propaganda) conceito elaborado por Jerome McCarty como uma ferramenta 
útil “para ajudar no ordenamento do raciocínio do 

marqueteiro”.(MARTINS,1999.p.44). (BARBOSA, DEMEZIO,  MELO et al 
A, 2016) 

 

Considera-se que o Instagram é a plataforma que mais recorre à elementos 

visuais e interativos. É alimentado pelos seus usuários por meio de vídeos e fotos que 

correspondem à seus gostos, seus comportamentos e seus estilos de vida. Logo, as 

redes sociais e, especialmente o Instagram, permitem que o acesso à vida das 

pessoas comuns, ou seja, os consumidores, seja facilitado (BARBOSA, DEMEZIO, 

MELO, et al. 2016). É a partir da observação dos conteúdos veiculados na rede, que 

as organizações conseguem aperfeiçoar suas estratégias de comunicação e seus 

produtos, tornando-os mais compatíveis com a realidade do consumidor: “Um novo 

produto é mais compatível à medida que se adapta os valores e necessidades do 

consumidor. Quanto maior a compatibilidade, maior a aceitação do produto” (SHIMP, 

2002, p.171, apud BARBOSA, DEMEZIO, MELO, et al., p. 7, 2016). Quando é 

estabelecida uma relação entre a plataforma Instagram e os conceitos de Marketing, 

são acrescentadas ainda mais qualidades. 

 
além de garantir essa aproximação, por apresentar um acesso simples e fácil 
a plataforma consegue unir os 4 P’s (produto, preço, ponto de venda e 
propaganda) conceito elaborado por Jerome McCarty como uma ferramenta 
útil “para ajudar no ordenamento do raciocínio do marqueteiro”. 
(MARTINS,1999, p.44; apud. BARBOSA, DEMEZIO, MELO, et al, p. 7, 2016) 

 

O M.O.O.C. utiliza o Instagram como uma ferramenta para gerar visibilidade de 

seu trabalho e assim, aproximar-se mais do público negro e também de seus clientes 
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em potencial. A aparência do feed do Coletivo é dinâmica e possui um design 

moderno. Suas postagens reafirmam sua estética, sua identidade e seu discurso. É 

importante informar que grande parte dos materiais oficiais produzidos pelo Coletivo, 

são postados nas redes das marcas que contratam seus serviços. O Instagram do 

M.O.O.C. é composto por registros dos processos de produção de seus materiais.  

 

       

Imagens retiradas do Instagram do M.O.O.C.5 

 

A partir dessas imagens, torna-se possível observar o Coletivo a partir de uma 

ótica artística. Pontua-se que suas produções são caracterizadas por fatores visuais 

singulares. Nota-se um forte apelo visual à cores, à estética afrofuturista6 e à 

tendências do mundo da moda. Durante entrevista realizada por esta autora com o 

Coletivo, foi explicado que a concepção conceitual do Coletivo tem influências da 

indústria musical negra norte-americana. O M.O.O.C. se inspira em vídeo-clipes e em 

produções concebidas entre os anos 90 e os anos 2000. A arte, a moda, a música e 

o comportamento, os quais são os panoramas que guiam as criações do Coletivo, são 

                                                           
5 Acesso em 13/11/2018. 
6 O afrofuturismo é um movimento plural, surgido na década de 90, que reúne elementos da arte, da 
história e da filosofia africanas com elementos diáspóricos, com o intuito de discutir, observar e criar 
experiências africanas da diáspora.  



59 
 

 

bem representados visualmente. Com base nessa breve observação, compreende-se 

que a bagagem cultural do M.O.O.C. é ampla e não se limita apenas a elementos afro-

culturais da América Latina. Na verdade, ela se debruça em vivências diaspóricas 

afro-atlânticas. Ao posicioná-la na indústria cultural brasileira, são poucos os 

fundamentos que preveem uma atuação similar à do Coletivo, tendo em vista suas 

particularidades.  

É visível que por conta do ambiente midiatizado que o Coletivo está inserido e 

seu empenho no processo de construção e manutenção de relacionamentos entre 

uma organização e seus públicos, é totalmente possível analisá-lo sob a perspectiva 

das Relações Públicas. O Instagram, rede principal utilizada para difundir os trabalhos 

do M.O.O.C., amolda-se como o palco de atuação do Coletivo e propagar os conceitos 

da afrocentricidade intrínsecos em seus trabalhos. Desta forma, posiciona-se o 

M.O.O.C. como um agenciador cultural. 

 

3.3.2 Agenciamento Cultural 
 

A fim de entender o que propõe o agenciamento cultural, apresenta-se a 

ementa da disciplina Arte e Agenciamento Cultural do Curso Superior de Artes Visuais 

(Bacharelado) da Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC): “Análise do 

meio cultural da cidade, do estado e do país. Os espaços expositivos disponíveis e 

seus projetos. O mercado de arte. Organização de exposições. Curadoria. Marketing 

Pessoal.” (REDDIG, 2014, p. 1). Sendo assim, compreende-se que agenciamento 

cultural refere-se a pensar em estratégias de viabilização da produção de arte e 

cultura. Enquadrando o M.O.O.C. nesse contexto, percebe-se que seu agenciamento 

cultural visa a viabilização de uma produção artística baseada nos conceitos da 

afrocentricidade em um ambiente midiatizado. Reforçando o significado do verbo 

“agenciar”, encontra-se como significado “servir de agente ou intermediário de (algo)”. 

Sendo assim, o M.O.O.C. serve de agente em duas ocasiões: no processo de 

midiatização da abordagem afrocentrada e na construção e manutenção do 

relacionamento entre uma marca e o público negro.  

Assim como já apresentada, a afrocentricidade é um paradigma criado para 

delinear, principalmente, trabalhos acadêmicos. Ao relacioná-la com a área de 

Comunicação e desenvolver esforços para midiatizá-la, contribui-se para a difusão do 

pensamento afrocentrado. Portanto, propondo a abordagem da afrocentricidade em 
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peças publicitárias, O M.O.O.C. se caracteriza como um agenciador da cultura negra 

que articula meios para discuti-la e representá-la. A segunda ocasião coloca 

novamente o M.O.O.C. como um agenciador, porém, sendo intermediário do 

relacionamento entre marcas e o público negro. Assim como já citado anteriormente, 

o M.O.O.C. se caracteriza como uma plataforma que, através de sua linguagem, 

intermedeia interações entre marcas e o público negro. A fim de aprofundar o olhar 

sobre esses agenciamentos praticados pelo M.O.O.C., indica-se a análise de um 

material real produzido pelo Coletivo. 

 

3.4.1 Case: Campanha “De Outros Carnavais” da marca Converse 

 

 Embora este estudo tenha como objetivo discutir o papel de agenciadores 

culturais, no caso específico que trabalham para o agenciamento da cultura negra 

assim como pautado pelo Coletivo M.O.O.C., sugere-se uma análise da campanha 

desenvolvida para a marca Converse, que se trata de uma estratégia dessa empresa 

em apoio à questão da afrocentricidade, se enquadrando como uma de suas ações 

de Responsabilidade Social, como já discutido anteriormente. A partir do dia 5 de 

fevereiro de 2018 passou a ser veiculada no Facebook e no Instagram da marca de 

calçado, Converse, a campanha “De Outros Carnavais”. Estrelada pelo rapper Rincon 

Sapiência, a campanha é fruto de um trabalho de cocriação entre a marca de 

calçados, o M.O.O.C. e a Ahlma, uma marca de moda sustentável carioca. 

A Converse é uma empresa norte-americana, fundada em 1908 por Marquis 

Mills Converse, no estado de Massachussets. Por conta de uma linha de calçados 

esportivos lançada em 1917, a empresa tornou-se conhecida pelo selo “All Star”, que 

até hoje é estampado em seus produtos. Foi na década de 80 que a empresa chegou 

ao Brasil e, com o slogan “O tênis de todas as estrelas”, conquistou a atenção, 

admiração e afeição dos brasileiros. Desde de sua inserção no mercado de calçados 

nacional, a Converse tem se adaptado às mudanças comunicacionais. Atualmente, 

possui perfis ativos no Instagram, no Facebook e no Youtube. As redes nas quais a 

marca possui maior relevância são o Facebook e o Instagram, obtendo cerca de 45 

milhões de curtidas e 321 mil seguidores7, respectivamente. É importante pontuar que 

há uma aproximação da Converse com narrativas que abordam a diversidade. O 

                                                           
7 Dados coletados no dia 13/11/2018. 
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M.O.O.C., por exemplo, já havia realizado dois outros trabalhos para a marca 

em 2017, sendo um deles uma campanha de apoio à comunidade LGBTQ+.  

 

 
Imagem retirada do Instagram da Converse8 

 

Sendo assim, considera-se que a Converse possui uma afinidade com os valores 

comungados pelo o Coletivo M.O.O.C. e tem interesse em desenvolver atividades que 

condizem com questões de Responsabilidade Social, entre elas apoio a diversidade 

“De Outros Carnavais” é um projeto comemorativo ao Carnaval brasileiro que 

tem como objetivo apresentar as novas versões do tênis Chuck Taylor9, produto carro-

chefe da empresa.  À convite da própria marca, o M.O.O.C. produziu e dirigiu a 

campanha. O Coletivo possuía liberdade para criar e desenvolver um conceito para 

os materiais e, desta forma, foi optado por evidenciar a alegria, a diversão, as cores e 

o clima festivo carnavalescos, por meio de vídeos e fotos.  

 

                                                           
8 Acesso em 13/11/2018. 
9 O nome “Chuck Taylor” do tênis é uma homenagem à Charles "Chuck" Hollis Taylor, um jogador da 
pequena liga norte-americano de basquetebol, que foi uma figura importante para a notoriedade da 
marca. 
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 Imagem do instagram da marca Converse10                       Imagem do instagram da marca Ahlma11 

 

O elenco que compôs as peças publicitárias foi composto por quatorze 

pessoas, sendo treze negras, sete do sexo masculino e seis do sexo feminino. A 

produção das fotos e do vídeo foi realizada no dia 23 de janeiro e contou com a 

participação de todos os membros do Coletivo. O vídeo conta com a trilha sonora do 

rapper Rincon Sapiência, um MC e beatmaker conhecido nacionalmente. O cantor 

produziu uma música intitulada “Zona de Conforto” que trata de samba, carnaval e 

negritude e trouxe um toque especial para a campanha. O refrão da música expõe os 

pensamentos do cantor e delineia o conceito da campanha: 

 
Que a batucada seja um sinal de amor 
O corpo samba só quando se sente livre 
A minha área de conforto, a rua chamou 
O nosso bloco tá passando vamos viver 
Me chama que eu vou, Iê ê 
Eu tenho prazer em dizer 
Que afim de dançar eu tô, uô ô 
Cheio de classe porque já tomei um passe, vou tirar um lazer  
(Letra de “Zona de Conforto” de Rincón Sapiência) 

 

                                                           
10 Acesso em 13/11/2018. 
11 Acesso em 13/11/2018. 
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As cenas captadas para a campanha foram utilizadas para produzir um 

vídeoclipe para “Zona de Conforto”. O lançamento do vídeoclipe ocorreu um mês após 

a veiculação da campanha, o que proporcionou uma maior repercussão. Além do 

vídeoclipe ter sido postado no canal do YouTube do cantor, o qual possui cerca de 

231 mil seguidores, o acontecimento virou notícia em portais de comunicação, como 

o site “O Globo”: 

 

 
Printscreen de matéria do site O Globo12 

 

 A colaboração da marca Ahlma se deu na venda dos produtos em sua loja física 

e na criação de um brinde, um kit de carnaval, que continha materiais recuperados de 

outros carnavais, da moda carioca e da produção da Ahlma. A fim de aprofundar este 

estudo de caso, propõem-se uma análise da campanha. 

 

3.4.2 Análise da Campanha 

 

Primeiramente, faz-se necessário esclarecer que não foi possível obter um 

conhecimento geral do impacto da campanha pois o Coletivo M.O.O.C. não possui 

nenhuma ferramenta e/ou estratégia de mensuração de seus resultados. Sob o ponto 

de vista das Relações Públicas, isso é um fator negativo. É imprescindível que o 

Coletivo tenha, além uma boa estruturação na produção, instrumentos que assegurem 

também um bom desempenho na pós-produção. O Coletivo deve adotar uma 

ferramenta que possa colher e avaliar os resultados de suas campanhas. Salienta-se 

que existem ferramentas gratuitas de monitoramento de dados de plataformas digitais 

                                                           
12 Postado em 08/03/2018 e acessado em 13/11/2018 
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que atendem à essa demanda do Coletivo. Um exemplo é o Google Analytics, um 

instrumento de análise que monitora a atuação online de sites de negócios e as 

demais plataformas digitais e assim, auxilia no planejamento estratégico de empresas. 

Mesmo que essa circunstância prejudique um diagnóstico completo, isso não 

impossibilita que se execute uma análise do caso. Para tanto, estabelece-se como 

uma metodologia desta análise, uma avaliação e interpretação das informações 

públicas referentes à campanha. 

O primeiro ponto desta análise é uma observação dos comentários que a 

Converse recebeu em seu Instagram. Verifica-se que grande parte das manifestações 

dos seguidores da marca demonstraram um forte interesse em comprar as novas 

versões do produto. Isso se enquadra como um ponto positivo pois indica que os 

efeitos causados pela campanha, aproximam-se de um objetivo mercadológico, o qual 

é vender produtos. 

 
Screenshot do Instagram da Converse13 

 

Julga-se necessário avaliar também comentários que se referem à ideia 

expressa na campanha. Entendendo a abordagem do M.O.O.C. e considerando as 

características negativas que são atribuídas a pessoas negras na mídia, assim como 

foi exposto no primeiro capítulo deste trabalho, precisa-se estar atento à reação dos 

receptores da mensagem da campanha. Foram no total, quatro publicações sobre a 

campanha postadas no Instragam da Converse, totalizando 23.920 curtidas e 239 

comentários14. Após uma observação de todos os comentários das publicações 

relacionadas à campanha, não foram constatados nenhum comentário negativo e/ou 

de repúdio no Instagram da Converse, do M.O.O.C. e da Ahlma. A partir dessa 

                                                           
13 Publicado no dia 05/02/2018 e acessado no dia 13/11/2018. 
14 Informações colhidas no Instagram da Converse no dia 19/11/2018. 
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informação, pode-se interpretar que os valores abordados na campanha condizem 

com os valores da marca Converse. Houveram alguns comentários de apoio ao 

conceito da campanha que pontuaram a questão da diversidade. Isso fundamenta a 

ideia de Catarina, a qual já foi apresentada anteriormente, de que atualmente, o 

público consumidor espera que as marcas possuem um discurso mais aberto à 

pluralidade. Dentre os comentários que foram observados, destaca-se esse abaixo:  

 
Screenshot do Instagram da Converse15 

 

Considerando que o usuário que fez esse comentário é uma pessoa negra, reafirma-

se o papel do M.O.O.C. como um intermediário entre marcas e o público negro. Torna-

se claro como a abordagem da estética, identidade e discurso afrocentrados em 

campanhas publicitárias é um elemento que favorece a identificação entre o público e 

a marca e assim, os aproxima. A Converse, por sua vez, ganha pontos com seu 

público consumidor ao veicular a campanha produzida pelo M.O.O.C. como uma ação 

de Responsabilidade Social e desta forma fideliza seus clientes e valida seus valores. 

Um outro ponto que também cabe o julgamento da área de Relações Públicas 

é a concentração dos materiais da campanha “De Outros Carnavais” nas redes da 

marca Ahlma e da marca Converse, e a baixa divulgação das peças no instagram do 

M.O.O.C.. A Ahlma postou seis publicações no seu feed do Instagram referentes à 

campanha e a Converse postou quatro publicações mais anúncios pagos que 

veicularam no Instagram durante duas semanas. Em contrapartida, o M.O.O.C. fez 

apenas uma publicação, na qual divulga-se o vídeo. Considerando que o Instagram é 

                                                           
15 Publicado no dia 07/02/2018 e acessado no dia 13/11/2018 
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a plataforma principal de divulgação dos trabalhos do Coletivo, considera-se que essa 

situação é uma falha na comunicação do M.O.O.C. O grupo deve apresentar uma 

relação completa de suas produções e, apresentá-las detalhadamente. 

Passando a análise para o ponto de vista da afrocentricidade, há uma questão 

em especial que chama atenção: a forma como o Coletivo abordou a temática do 

Carnaval. Para realizar análise é necessário pontuar algumas características da 

comemoração de Carnaval. O Carnaval é comemorado em um período que antecede 

a estação litúrgica da Quaresma, caracterizado pelo clima festivo, sendo atualmente 

relacionado ao samba. Ao observar como o Carnaval é abordado pela mídia, existem 

figuras marcantes na mídia brasileira que são referências à comemoração, uma delas 

é a Globeleza:  

 
Em 1993, nasce a primeira Globeleza, estrelada por Vanessa Valenssa para 
ser o símbolo da vinheta da transmissão de carnaval da Rede Globo, seu 
reinado durou por 13 anos nas telinhas. Segundo Gomes (2010, p. 55), "se ser 
mulata já era uma construção discursiva e performática, é agora uma 
construção disciplinada nas relações saber-poder". Monique (2016), define a 
Globeleza como apenas um corpo que samba, faz sexo e nada mais ao 
salientar alguns aspectos de sua apresentação onde é exaltado apenas seu 
corpo, sua sensualidade e sua força sexual. (SANTOS, Jéssyka, 2018, p. 4) 

 

Foi escolhida falar sobre a Globeleza, pois acredita-se que essa seja uma figura que 

transmite a ideia de como os corpos negros são apresentados na época de Carnaval. 

A Globeleza é representada pela imagem de uma mulher negra, nua, que samba. A 

hipersexualização de seu corpo que está relacionada com o desprezo ao seu intelecto, 

mostra como a imagem do negro é propagada na mídia. 

 Sendo assim, ao fugir do estereótipo da Globeleza, o M.O.O.C. na campanha 

de “Outros Carnavais”, a qual foi composta por um elenco majoritariamente negro, 

buscou outros elementos a fim de ressignificar os corpos negros. Nas peças 

publicitárias, foi reforçada a ideia de festa, alegria e diversão comungada no Carnaval. 

Em vista disso, o M.O.O.C. alinha-se com a afrocentricidade pois apresenta uma 

versão diferente do habitual sobre o ser africano. Na campanha foi exibida uma 

imagem real de corpos negros, livres de estereótipos e de uma construção exótica. 

Contudo, reforça-se aqui que o M.O.O.C. está alinhado com a proposta da 

afrocentricidade apenas por se tratar de pessoas negras operando sua própria 

imagem cultural. 
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 Conclui-se, portanto, que, apesar dos pontos negativos, a campanha “De 

Outros Carnavais” da Converse, produzida pelo Coletivo M.O.O.C. em colaboração 

com a marca Ahlma, teve um bom desempenho. Com base nas informações 

apresentadas, constata-se que as peças produzidas pelo M.O.O.C. dialogaram com o 

conceito da afrocentricidade, atenderam às demandas da marca, reafirmaram o papel 

do Coletivo como intermediador no processo de construção e manutenção de 

relacionamentos, ainda que falhasse no gerenciamento de algumas estratégias de 

Relações Públicas. 
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4. Considerações Finais 

 

 Esta monografia buscou analisar, sob o ponto de vista das Relações Públicas, 

o trabalho desenvolvido pelo Coletivo M.O.O.C. (Movimento Observador Criativo) para 

entender como ocorre o agenciamento cultural em seu discurso, estética e identidade. 

Desta forma, foi necessário esclarecer a proposta da afrocentricidade, o pensamento 

que direciona o conceito do Coletivo, relacioná-la com a área da Comunicação e 

analisar o espaço e lugar da fala que as mídias dão ao negro em suas produções bem 

como qual o papel que as novas mídias, sobretudo as digitais, ocupam na sociedade. 

Também, foi importante apresentar os conceitos de Marketing Cultural e 

Agenciamento Cultural, para enquadrá-los sob a perspectiva das Relações Públicas. 

Durante a execução do trabalho, verificou-se que a mídia sempre reservou pouco 

espaço ao negro e, quando este espaço era concedido era feito de maneira 

estereotipada ou marginal. Na sequência das análises, percebeu-se que a partir de 

uma nova demanda cultural, a da responsabilidade social - seja por questões 

mercadológicas ou de consciência - na atualidade as empresas começaram a focar 

na importância de desenvolver uma abordagem que dessem espaço à diversidade, 

entre elas à causa negra. Para atender a essa demanda, coletivos como o M.O.O.C., 

estudado nesta Monografia, ganharam visibilidade. Como agenciadores culturais, os 

coletivos desenvolvem esforços para viabilizar uma abordagem cultural específica e, 

para atuar como agente na construção de relacionamentos entre uma organização e 

seus públicos e na validação da imagem institucional. No caso do M.O.O.C., são 

abordados a estética, o discurso e a identidade afrocentrados e, é acentuada a 

condição de intermediador na construção de relacionamento entre marcas e o público 

negro. Portanto, nota-se que o trabalho do Coletivo possui compatibilidade com as 

teorias e as ferramentas das Relações Públicas, o que legitima o objetivo principal 

deste trabalho. 

 Apesar das informações analisadas até aqui apontarem para o fato de que o 

trabalho desenvolvido pelo M.O.O.C está em consonância com os objetivos propostos 

no início desse trabalho, qual seja, o de mostrar como o Coletivo se servia de 

ferramentas de Relações Públicas para agenciar a causa negra à grandes marcas, 

não é possível fugir de um resumo mais minucioso que revela uma   uma triangulação 

na atuação do M.O.O.C. ancorada em uma  estrutura administrativa falha, um não 
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emprego estratégico das Relações Públicas tendo no topo e uma ideologia 

consistente e marcante. Ao se julgar pelo ponto de vista da área de Comunicação, 

essa triangulação pode trazer considerações positivas e negativas ao Coletivo. Para 

tanto, está previsto neste trabalho pontuar contribuições das áreas das Relações 

Públicas ao exercício do Coletivo M.O.O.C. 

 Em primeiro lugar, esclarece-se que a falha na estrutura administrativa do 

Coletivo refere-se a vaga divisão dos cargos dos membros e, julgando a partir de uma 

perspectiva das Relações Públicas, considera-se que essa situação pode atrapalhar 

a operação do coletivo. Assim como comentado por Kevin, um dos membros do 

M.O.O.C., todos os membros “fazem de tudo um pouco”. Essa situação pode trazer 

benefícios no que se diz de todos terem um conhecimento geral das áreas do coletivo, 

mas é provável que traga deficiências quanto à sua operação.  

 

a presença de um ou mais centros de poder que controlam os esforços 
combinados e os dirigem para seus objetivos; esses centros de poder 
precisam, também, reexaminar continuamente a realização da organização 
e, quando necessário, reordenar sua estrutura, a fim de aumentar sua 
eficiência. (ETZIONI, 1980, p. 10; apud. KUNSCH, 2002, p. 53) 

 

A partir dessa citação, entende-se que é primordial que haja uma boa estrutura 

organizacional para que as atividades do Coletivo sejam desenvolvidas com 

eficiência. Para exemplificar essa falha estrutura administrativa, pontua-se a falta de 

uma pessoa específica para articular estratégias de negociação das parcerias do 

M.O.O.C. com grandes marcas. Acredita-se que o Coletivo teria um melhor 

aproveitamento de oportunidades de trabalho caso houvesse um setor para pensar 

nessa demanda tão importante para a atuação do M.O.O.C.. Essa situação também 

é um descompasso na conexão do Coletivo com a área de Relações Públicas. 

Mediante a observação da atuação do coletivo, não foi identificado um uso estratégico 

das Relações Públicas e, também foi constatado que os membros não possuem 

conhecimento teórico das ferramentas de Marketing Cultural. Essas circunstâncias 

dificultam uma expansão das atividades do Coletivo. 

 
“Com o objetivo de identificar as realidades do entorno da organização, o objeto 
das relações públicas concentra-se na obrigatoriedade de estabelecer inter-
relacionamentos institucionais e mercadológicos, atendendo às necessidades 
constantes de comunicação com a sociedade e na gestão de conflitos. Assim, 
as funções de relações públicas se ampliam nos aspectos estratégico, político, 
institucional, mercadológico, social, comunitário, cultural etc. (FRANÇA, 
2004).” (AUGUSTO, p. 71) 
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Posto isso, enxerga-se a necessidade de pontuar considerações que visem a 

aproximação do Coletivo com a área de Relações Públicas, com o intuito de contribuir 

com a operação do M.O.O.C. e potencializar sua atuação no que diz respeito ao 

agenciamento cultural. Entendendo que o M.O.O.C. opera em uma esfera 

comunicacional, a primeira consideração trata da indispensabilidade de ter um 

membro de Relações Públicas para orientar o planejamento estratégico do Coletivo e 

articular o aperfeiçoamento de seus processos. A segunda sugestão é que seja 

estabelecida uma estratégia específica para a negociação de parcerias, visando 

estruturar um plano de aproximação entre o M.O.O.C. e clientes em potenciais. Como 

já pontuado, a ausência desse dificulta o crescimento do grupo.  Em terceiro, está a 

urgência na adoção de uma ferramenta para mensurar o resultado de suas ações. 

Como já pontuado na campanha da Converse analisada nesta monografia, o M.O.O.C 

não faz uso de nenhuma ferramenta para mensurar o impacto causado por suas 

ações. A ausência do uso de ferramentas para esta finalidade pode causar um 

descompasso entre o que o Coletivo produz e o que o mercado busca quando o 

assunto é agenciar causas sociais. Ao não conhecer o desempenho de suas ações, 

não é possível constatar se o trabalho desenvolvido está progredindo ou regredindo e 

propor mudanças. Considerando a atuação do Coletivo, é imprescindível que se tenha 

um canal que colete e avalie dados sobre suas produções e gere um feedback. É com 

base nesse feedback que propõem-se mudanças e remodelam-se seus processos. 

 Relacionando o estudo de caso deste trabalho com o paradigma da 

afrocentricidade, observa-se que o mesmo se mantém fiel à uma proposta 

afrocentrada. Em todas as esferas que o M.O.O.C. foi analisado, foi perceptível o 

envolvimento do Coletivo com as questões que circundam a comunidade negra. A 

partir da afirmação de que a afrocentricidade “percebe os africanos como sujeitos e 

agentes de fenômenos atuando sobre sua própria imagem cultural e de acordo com 

seus próprios interesses humanos.” (ASANTE, 2009, p. 93), entende-se que o 

M.O.O.C. se coloca como um agente que opera sua imagem cultural. É inegável que 

o Coletivo contribui positivamente na construção da imagem e da identidade do 

indivíduo e coletivo negro ao buscar em suas produções uma representação midiática 

favorável da figura negra. No entanto, é importante ressaltar que há uma realidade 
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que favorece a atuação do Coletivo e, portanto, a abordagem da estética, identidade 

e discurso afrocentrados. 

 
Dentro da cultura, as margens, embora continuem periféricas, nunca foram um 
espaço tão produtivo como o são hoje, o que não se dá simplesmente pela 
abertura dentro da dominante dos espaços que podem ser ocupados pelos de 
fora. É também o resultado de políticas culturais da diferença, de lutas em torno 
da mudança, da produção de novas identidades e do aparecimento de novos 
sujeitos na cena política e cultural. (HALL, 2001, p. 150) 

 

 Por fim, apesar das críticas às questões operacionais, ao analisar a atuação do 

Coletivo conclui-se que a hipótese de que o M.O.O.C. contribui para que grandes 

marcas abordem o discurso, a estética e a identidade afrocentrados e favoreçam uma 

representação midiática positiva e real do coletivo e indivíduo negro em peças 

publicitárias, converte-se em uma afirmação. Ao assumir uma linguagem identitária e 

moderna, possuir um caráter representativo à comunidade negra e utilizar o Instagram 

como uma ferramenta principal de comunicação, o Coletivo, consequentemente, 

torna-se atrativo para as marcas. Essas, por sua vez, identificam-se com os valores 

do Coletivo e, como uma ação de responsabilidade social, buscam estabelecer uma 

parceria. Nesse processo, é importante destacar a importância da cocriação, que 

permite um envolvimento tanto do Coletivo, quanto das marcas na produção de peças 

publicitárias. É por meio dessa produção que o M.O.O.C. valida seu papel de 

intermediário na construção e manutenção de relacionamentos, apresentando-se 

como uma plataforma de relacionamento entre marcas e o público negro. 
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