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RESUMO: 

O objeto específico deste artigo é o estudo da transformação do espaço biográfico na 

campanha de lançamento da biografia do cantor e ícone americano, Jay-Z. A questão 

central que orienta a investigação está assim formulada: quais são as razões técnicas e 

táticas que admitem que a narrativa biográfica, como lugar da memória, seja “colocada em 

contexto”? Através da análise empírica do study case da campanha publicitária de 

lançamento do livro, identificamos as relações existentes entre as narrativas do imaginário e 

a contextualização do espaço biográfico (páginas do livro) no espaço urbano, cenário em 

que elas ocorreram, assim como as tensões entre os mundos online e offline. 
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1. Fazendo e contando história: a narrativa no espaço biográfico. 

 

God made Man because He loves stories. 

Elie Wiesel  

 

 Os discursos auto-referentes constituem a história da cultura ocidental por meio de 

variadas formas de expressão. Há pouco mais de dois séculos, as narrativas das trajetórias 

de vida receberam grande atenção, gerando as mais diferentes manifestações como as 

biografias, autobiografias, diários íntimos, confissões e memórias que, cada vez mais, 

foram deixando impressões e rastros sobre a história e a singularidade do sujeito. A partir 

do século XVIII, com a presença da burguesia e a nova ordem capitalista, o indivíduo 

adquire privacidade e a subjetividade se instaura, fazendo surgir um sujeito auto 
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referenciado. Nesse momento, a escrita torna-se mais autográfica e começa se desenvolver 

uma relação entre o público e o privado.  

Em nossa era contemporânea, com a solidificação da democracia, gera-se também 

um democratismo de narrativas diversificadas, a ideia de coletividade se dilui um pouco 

mais, o individualismo prevalece, o sujeito parece voltar-se ainda mais para si, e outras 

formas de discursos se tornam presentes como as entrevistas, relatos de autoajuda, perfis, 

blogs, revistas de fofoca, talk shows e reality shows.  

Dentro dessa dinâmica, surge o espaço biográfico que se instaura de forma efetiva e 

se caracteriza por estas diversidades de narrativas que vão além do gênero narrativo 

canônico e envolvem o conceito do “mito do eu”, trazendo a exaltação narcisista ou o 

voyeurismo, construindo uma outra orientação ética de hábitos, sentimentos, costumes e 

práticas, como sugere Arfuch (2010). Este novo cenário onde o espaço biográfico se 

encontra, revela uma nova tensão que podemos perceber através do que Armando Silva 

(2001) pensa sobre as narrativas dos noticiários de televisão: 

Se assistimos aos noticiários da televisão, em outra época cautelosos e comedidos 

com relação ao eixo público e privado, vemos que hoje se debruçam sobre a fofoca, 
o dado curioso de um personagem supermasculino que se tornou homossexual ou de 

uma senhora que conquistou dois maridos ao mesmo tempo. Trata-se, em todos os 

casos, de invadir o privado pelo público. (SILVA, 2001, p. 69). 

O espaço biográfico traz em suas características a questão do privado, do íntimo, do 

reservado, o que chama a atenção, devido a sua concepção de confidência. É a tensão entre 

o público e o privado observada por Silva e reforçada pelo pensamento de Arfuch. 

O biográfico compreenderia ambos os espaços, modulados no arco das estações 

obrigatórias de vida, a vida pública. Mas essa viagem com escalas em direção ao 
coração da interioridade é só uma ilusão: a cada passo, os termos se interceptam e se 

transtornam, o mais íntimo pede para ser falado ou cede à confidência, o privado se 

transforma em acérrimo, segredo, o público se torna privado e vice-versa. 
(ARFUCH, 2010, p.133).   

No lançamento da biografia de Jay-Z, que será analisado por este artigo, foram 

publicados fragmentos de textos do livro, que conta a história da sua vida, em variados 

espaços urbanos, desde outdoors, passando por embalagens de hambúrguer, toalhas, pratos, 

até tecidos internos de jaquetas. Nos lugares mais inusitados, em diversas cidades dos 

Estados Unidos e do mundo, podia-se ler um pouco da história de vida desse artista de 

sucesso, surgindo assim um espaço biográfico “em contexto”, usando as mais diversas 

formas criativas de interlocução entre conteúdo e público. Trabalharemos, então, com a 

ideia da publicação de uma narrativa biográfica, no formato clássico do livro, mas 
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transformada, na ocasião do seu lançamento, para atender a demandas de consumo e atingir 

um número exponencial de leitores, contribuindo, até mesmo, para o aumento do número de 

fãs do cantor. 

 Efetivamente, a excessiva publicação de biografias em nossos dias mostra tanto 

sua resistência ao tempo e aos estereótipos do gênero quanto a busca de novos 
posicionamentos críticos a respeito de seu inegável trabalho ficcional; mostra 

também o favor sustentado do público, que busca nelas esse algo a mais que 

ilumine o contexto vital da figura de algum modo conhecida – dificilmente se lê a 
biografia de um personagem que se desconhece.(ARFUCH, 2010, p. 139 -140, grifo 

do autor). 

 

2. O tempo e o espaço biográfico: uma transformação nas narrativas. 

 

O tempo torna-se tempo humano na medida em que  

é articulado de um modo narrativo 

Paul Ricoeur. 

 

 Como foi possível observar, a construção de uma narrativa pressupõe a existência de 

um tempo e um espaço. As questões que envolvem a mensuração deste tempo-espaço não 

são pauta recente na trajetória humana. Ao contrário, as angústias e os paradoxos que 

envolvem a mensuração do espaço-tempo, têm atravessado a nossa história desde o 

surgimento do Homo Sapiens.  

Em todas as narrativas, depara-se com situações que envolvem fenômenos 

decorrentes do atrito entre o tempo e o espaço, suscitando no espectador a 

premência de alterar o status quo, através do resgate da essência latente no Homo 
sapiens na tentativa de eliminar ou abrandar as disparidades, os paradoxos, as 

incertezas, nos âmbitos social, econômico, cultural, artístico e ambiental, 

pressupondo-se possibilidades de sinergia ou não entre os povos no mundo 
contemporâneo. (LODI, 2010, p.2, grifo do autor.).  

 O que podemos identificar como novidade neste cenário, é a discussão 

contemporânea sobre a aceleração do tempo, demandada pelo caráter multi-tarefas que o 

homem assumiu no final do século XX, e que em muito se deve ao estreitamento das 

relações homem-máquina. Esta nova forma de se relacionar com o mundo e com a 

tecnologia, gerou uma tensão entre os mundos online e offline pensada por Santaella (2010) 

através da abordagem da convergência. 

 Nesse sentido, acredita-se que a sensação de aceleração do tempo em que vivemos 

se deve à convergência das tecnologias. Por exemplo, uma tarefa que demandava sentar-se 
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a frente do computador, exigia do usuário um tempo de espera entre acionamento da 

máquina se dar por completo, e o momento de executar o comando. Agora é possível 

executar a mesma tarefa em poucos segundos através de um celular smartphone, conectado 

à internet, que está à mão em qualquer lugar remoto. 

 Santaella (2010) destaca que o celular trouxe para esta geração uma concepção 

paradoxal do espaço-tempo, no sentido de que é possível estar, ao mesmo tempo, em vários 

lugares, mesmo não se estando presencialmente em nenhum deles. 

Entre muitas outras mudanças ocasionas pela mobilidade virtual, a da dimensão do 
espaço-tempo destaca-se e desenvolve-se sob a enorme influência das tecnologias 

móveis na vida cotidiana, quando longe de quebrar o tempo em pedaços, o celular, 

na realidade, fez emergir uma síntese inédita do tempo mecânico com o tempo 
orgânico. (SANTAELLA, 2010, p.111). 

 O celular, que já foi símbolo de status social, hoje significa, sobretudo, o passaporte 

de entrada ao mundo das redes sociais, dos inúmeros aplicativos que se conectam, criando 

uma nova ordem de relacionamentos e do tempo que se demanda para cada tipo de relação.  

Os novos conceitos de espaço e tempo trouxeram outras formas de vivenciar a 

identidade de pertencimento, decorrentes de maneiras diferentes de estar junto. 

Nosso ponto de encontro não é mais a praça e sim o ciberespaço; não dialogamos 
apenas com outros sujeitos, mas também com máquinas e placas (não pise na 

grama). Criam-se novas sensibilidades, novos modos de relacionar-se, maneiras 

diferentes de estar junto com outras pessoas, de circular pelas cidades, de circular 
pelo mundo e pelos mundos). (BACCEGA, 2008, p.1, grifo do autor).  

 Hoje, lidamos com novas concepções de espaço, lugar e tempo e, a todo 

momento, estamos transformando nossas próprias narrativas. Para Rocha (1998), esta 

fragmentação do tempo passou a ocorrer muito antes da invenção do celular, com a 

popularização dos relógios de bolso. 

Relógios de bolso concretizam o que nenhuma percepção humana seria capaz, vale 

dizer, o controle de um tempo simultaneamente mais rápido e mais fragmentado, 

exigindo a realização de um número consideravelmente maior de tarefas num tempo 
progressivamente ‘menor’. (ROCHA, 1998, p.183). 

 O que podemos pensar, então, de uma geração que não mais usa o relógio de bolso 

(ou de pulso)? É só observar, em qualquer grupo de jovens, hoje em dia, como quase 

nenhum deles porta um relógio no pulso. Quando estes jovens, por algum motivo, 

necessitam saber as horas, recorrem ao relógio digital da tela do celular. O relógio digital, 

que como destaca Silverstone (2002) é também uma forte contribuição para a sensação de 

tempo acelerado: 
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O relógio digital marca o tempo como um processo contínuo, em que o tempo 
consiste numa série de pontos: oito e cinquenta e quatro, oito e cinquenta e seis. Ele 

não marca mais o tempo – como fizeram os ponteiros que giram no relógio 

analógico – como um conjunto de relações e posições: cinco para as nove, um 
quaro passado das oito, meio-dia. O tempo não precisa mais ser lido. 

(SILVERSTONE, 2002, p.156, grifo do autor). 

 

Encontramos assim, mais uma vez o sentido de convergência, integrando as duas 

“máquinas”, o relógio e o celular, que, sob o olhar pós-moderno, mensuram e aceleram as 

noções de tempo, respectivamente. 

 Toda essa discussão em volta do tempo-espaço alterou também as nossas formas de 

narrar a vida. Para Arfuch, as cartas foram substituídas pelos e-mails, mais breves e mais 

urgentes. Os diários foram substituídos pelas redes sociais online que, assim como os e-

mails, podem ser acessadas através dos celulares smartphone, e que também proveem 

espaços mais sucintos para a escrita, forçando o narrador a sintetizar a sua história. 

A internet conseguiu, assim, popularizar novas modalidades das (velhas) práticas 

autobiográficas das pessoas comuns, que sem necessidade de mediação jornalística 

ou científica, podem agora expressar livre e publicamente os tons mutantes da 

subjetividade contemporânea. (ARFUCH, 2010, p.150). 

 A narrativa se transforma, assumindo novos lugares, mas permanecendo sempre em 

lugar destacado no fascínio humano, que é este ser contador de histórias.  

 

3. Das páginas do livro às ruas: a narrativa biográfica de Jay-Z em contexto. 

O mercado publicitário é sensível a este encantamento humano pelas narrativas. Já é 

comum encontrar, em campanhas publicitárias, conteúdos com a abordagem voltada para o 

ouvir e contar história. Com efeito, como afirma publicitária Bárbara Mota
4
 (2012), “a 

narrativa é um consumo social por natureza. Ninguém quer ouvir uma boa história 

sozinho”. Portanto, nas mãos dos profissionais de propaganda, uma boa narrativa pode se 

tornar uma eficaz ferramenta persuasiva. 

Unindo essa sensibilidade com as possibilidades tecnológicas, a propaganda pôde 

acompanhar de perto a transformação das narrativas, transformando-se também. Aqui, 

retomamos a ideia da tensão entre público e o privado e das relações que permeiam os 

espaços online e offline, campos onde a publicidade circula com frequência. 

Trilhando esta lógica de pensamento, a agência americana Droga5 de Nova Iorque, 

desenvolveu um projeto para a ferramenta de buscas na internet da Microsoft, Bing 

                                                
4  Palestra proferida no 7º Encontro de redação publicitária, com o tema “Storytelling para marcas- princípios, 

mitos e verdades”. 
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envolvendo o lançamento do livro biográfico do icônico cantor de rap, Jay-Z. Um projeto 

tão grandioso e surpreendente que levou Grand Prix em duas categorias do Cannes Lions, 

um dos mais importantes prêmios da propaganda mundial. Além disso, a campanha 

conseguiu excelentes resultados, aumentando a relevância do serviço Bing em buscas de 

mapas entre o público jovem. 

A estratégia da campanha foi pensada baseada no aspecto que trabalhamos neste 

artigo: a transformação do tempo-espaço da narrativa biográfica. A ideia que ganhou o 

nome de “Jay-Z Decoded with Bing”, pautava-se em colocar as páginas da biografia do 

cantor, em contexto. Ou seja, elas eram impressas e publicadas em cidades norte 

americanas, em locais os quais o conteúdo do texto tivesse relevância com o meio. 

  

              Figura 1: Página no vidro em Red Hook, Brooklyn.    Figura 2:Ponto de ônibus em Sobe, Miami. 

Mas a publicação ia além, escolhendo lugares inusitados, transformando o meio 

relevante em mídia propriamente dita, o que compreendeu impressões das páginas em 

outdoors, pratos, jaquetas da Gucci, mesas de sinuca, fundo da piscina de um hotel, e tudo 

mais que estivesse de acordo com a narrativa que estivesse sendo desenvolvida em 

determinada página do livro. 

   

Figura 3: Pilha de pratos do restaurante    Figura 4: Jaqueta Gucci. 

The Spot Pig, NYC. 

Para integrar a ação com o site de buscas Bing, a agência desenvolveu uma 

ferramenta onde os jovens podiam localizar em quais lugares estariam as “páginas” da 
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biografia. O resultado da pesquisa direcionava para um jogo online em que o internauta 

podia navegar pelas páginas do livro, através de fotos que os fãs tiravam com os seus 

celulares smartphones, quando localizavam um ponto em que elas foram veiculadas.  

 

Figura 5: Home Page da Bing especialmente desenvolvida para o jogo online “Decode Jay-Z Wihj Bing”. 

Isto representou um laço novo e inusitado entre o mundo online e o espaço urbano. 

Ao pesquisar o lugar (location) em que estavam “publicadas” as páginas do livro, o fã-

internauta encontrava uma localização urbana e uma representação virtual desta localização, 

ora pelo mapa do serviço Bing, ora pelas fotos digitais publicadas por outros fãs. 

A location como espaço, de fato, exprime tal dificuldade de ser reconduzida nas 

estreitas medidas matemáticas e geométricas da identidade. Do idêntico como uno. 

Da identidade como una. O espaço é movimentado e se colocamos o já clássico ‘e’ 
diante dele, o e-space é uma location eletrônica, onde se estende a web que tece fios 

flutuantes multividuais, interconectados e mix-midiais. (CANEVACCI, 2008, p. 33, 

grifo do autor). 

 Desse modo, o lançamento do livro, mobilizou redes sociais, e imaginários 

urbanos, criando novos espaços biográficos que se multiplicavam com mais e mais 

informações trazidas pelos fãs de Jay-Z. A alteração do espaço biográfico que “saltava” as 

narrativas das páginas do livro e às intergrava ao espaço urbano, alterava consequentemente 

o tempo desta narrativa, pois, ela era lida de maneira fragmentada e acelerada. Entre 

milhares de olhares dispersos da rua, alguns paravam para uma rápida leitura daquela 

inusitada página fora do seu contexto natural (o livro) e, por outro lado, paradoxalmente 

“em contexto” em relação ao seu conteúdo. 

Enquanto nas mais antigas sociedades as ações e suas consequências eram 

geralmente restritas aos conceitos de interação face a face às suas 

circunvizinhanças, hoje é comum ver os indivíduos orientarem suas ações para 

outros que não compartilham o mesmo ambiente espaço-temporal e com 
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consequências que ultrapassam de muito os limites dos seus contextos e 
localizações. (THOMPSON, 1998, p. 92). 

 Esta ação de divulgação do livro de Jay-Z conseguiu criar novas formas de leitura e 

de abordagem, encantando o público com o inusitado. Neste sentido, a ideia da campanha 

de colocar a narrativa biográfica “em contexto” significou muito para o imaginário urbano. 

Como consequência disso, a campanha gerou o que os profissionais da comunicação 

traduzem como “buzz” que corresponde a “burburinho”, em língua portuguesa e que, na 

esfera do marketing comunicacional significa que a campanha foi tão bem executada que 

gerou notícia em vários dos maiores jornais dos Estados Unidos, além, é claro, do reflexo 

da campanha nas redes sociais. Podemos entender este fenômeno como uma extensão da 

narrativa biográfica, que continuou a ser tecida mesmo após a publicação do livro. 

 

Figura 6: Livro “Jay-Z Decoded”, a narrativa biográfica do cantor no formato de livro. 

4. Considerações finais  

 Procuramos ao longo desse trabalho recuperar o conceito de espaço biográfico, 

explorando suas novas possibilidades de expressão em nossa sociedade contemporânea. A 

realidade das biografias, autobiografias, relatos, confissões, e narrativas de vida, de uma 

forma geral, ultrapassam o gênero narrativo canônico e se prolongam em um novo tempo e 

espaço, gerando novos modos de leitura e o aprofundamento da percepção. Apreendemos 

que estas mudanças dialogam como o conceito da configuração de um novo sensorium, 

anunciado por Walter Benjamin (1996) em sua análise precursora sobre a nova experiência 

que o cinema trouxe para a sociedade do século XX. 

 Pode-se notar que a tecnologia, e as formas inusitadas de utilização do espaço 

urbano, possibilitam outras maneiras de leitura das narrativas, mais aceleradas e mais 

amplas, que arrebatam o olhar do sujeito, resignificando sua relação com o mundo. No caso 

especificamente desta análise, o espaço urbano se viu envolvido dentro de uma história que 
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chegou até ele, sem pedir licença, criando laços emocionais com o público. A ideia de 

Armando Silva (2001) de invadir o privado pelo público foi o grande destaque na 

construção desta abordagem publicitária, a todo o momento. É interessante ressaltar que a 

narrativa biográfica, enquanto lugar de memória, não era apenas revivida pela palavra 

escrita, mas pelo contexto no qual ela foi, novamente, inserida. 

 Entendemos também que, mais do que transformar o tempo-espaço da narrativa do 

livro biográfico de Jay-Z, a proposta da agência de publicidade se objetivava em promover 

a relevância do nome da ferramenta de buscas Bing, aumentando o consumo deste 

instrumento virtual, bem como o consumo do livro propriamente dito. A partir disso 

dialogamos com o que Rocha (2008) traduz como o consumo entre os jovens: 

O consumo, de modo muito especial nos setores juvenis, afirma-se como referente 

fundamental para a conformação de narrativas, de representações imagéticas e de 
universos imaginários repletos de significação, das mais aterradoras às mais 

inspiradoras. (ROCHA, 2008, p. 122). 

 

 Ao promover uma integração do espaço urbano com o espaço virtual, a campanha se 

mostra como uma representação e um reflexo de nosso tempo, onde a convergência é a 

palavra de ordem. Um novo panorama se apresenta governado pela fusão de linguagens 

diversas, tecnicidades e audiovisualidades. É a convergência entre formatos de linguagem, 

gêneros midiáticos, produção cultural e técnica para expressar uma ideia, como afirmado 

por Rocha:  

Assim, pensar a convergência implica necessariamente o enfrentamento de leituras 

tecnicistas, da mesma forma que demanda o olhar atento às vinculações entre o 
campo da comunicação e do consumo. Se a comunicação é a ciência das 

vinculações, parece-nos oportuno defender que convergir, na acepção dessa ciência, 

relaciona-se a vincular, muito mais do que simplesmente a conectar” ( ROCHA, 
2011, p. 15).  

 

 O lançamento da biografia de Jay-Z é um reflexo de como a convergência se 

constitui na comunicação, em nossa época. Cada vez mais, a convergência faz parte dos 

processos de comunicacionais, vinculando diversos contextos com o intuito de promover 

um produto e garantir que ele chegue ao grande público.    

 Os resultados efetivos desta ação compreendem o crescimento em mais de 1 milhão 

no número de fãs da página do Jay-Z na rede social facebook; o aumento de acessos a 

página da Bing se elevou em aproximadamente 12% em apenas um mês e esta mesma 

página apareceu entre as 10 mais visitadas do mundo pela primeira vez
5
.  

                                                
5  Informação disponível em <http://www.youtube.com/watch?v=XNic4wf8AYg> 
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 O sucesso da ação promovida pela agência Droga5 e a forma como esta foi 

consumida, trazem também uma reflexão para os profissionais de comunicação. O novo 

cenário apresentando por meio desta campanha grandiosa, este novo sensoriu, e todas 

relações e tensões que buscamos apresentar nesta análise, contribuem para a construção de 

um panorama sobre este público consumidor que se mostra desafiador e exigente, 

demandando que o profissional de comunicação esteja sempre atento, percebendo 

tendências, voltando a sua percepção para esse novo sujeito que circula pelo mundo e que, 

em sua subjetividade, demonstra ter um olhar participativo, relacionando-se ativamente 

com as marcas e com as narrativas que se relacionam à elas. 
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