
Neste trabalho a crítica a ser feita terá como pilar a construção da iden
tidade a partir da cultura da mídia e também da cultura do consumo, isso 
porque elas são culturas hegemônicas e merecedoras de destaque na sociedade 
contemporânea. De qualquer forma, vale destacar que não são as únicas que 
participam desse processo. Para tanto, escolhemos um filme para publicidade da 
cerveja Skol, Argentinos do samba, veiculado durante o período que antecedeu a 
Copa do Mundo de 2010, para aproveitar, justamente, a rivalidade futebolística 
entre Brasil e Argentina. 

Antes de falarmos mais especificamente sobre a relação da publicidade 
com a construção da identidade, abordaremos a relação entre consumo e pu
blicidade de forma mais ampla. 



Torcedores argentinos experimentam uma cerveja de nacionalidade brasileira 
e sofrem uma "inesperada" reação. 

E por que, aqui, falar do consumo e da publicidade? A publicidade está 
estreitamente ligada à produção, sendo assim, ela é importante para o escoamento 
da produção, ou melhor, para dar velocidade a esse processo. E esse escoamento, 
por sua vez, só é possível, é claro, através do consumo. Vamos discutir agora, 
a partir desse olhar para a publicidade, sua relevância na contemporaneidade. 

Castro, de forma clara* explica que a passagem ao capitalismo pós-industrial 
acarretou a imaterialidade das marcas e criou outras intangíveis, ao contrário 
do capitalismo industrial, em que a importância maior era dada à produção 
material. 

Mais uma vez os pilares publicidade e marketing entram em cena, buscando 
moldar de forma favorável a percepção da imagem através da qual uma marca 
venha a ser reconhecida e valorizada. Se antes se vendiam coisas, atualmente se 
vendem, sobretudo, imagens e modos de ser. Verifica-se um investimento mais 
sutil do mercado nos próprios processos de subjetivação. Nesse sentido, a mídia 
desempenha uma função primordial ao veicular e induzir ideias, atitudes e 
padrões de comportamento que podem servir de modelo para a construção de 
identidades em nossos dias1. 

Sabe-se que a publicidade não leva diretamente à compra. Como explicita 
Everardo Rocha, "a cultura de massa - mídia, marketing, publicidade - inter
preta a produção, socializa para o consumo e nos oferece um sistema classi
ficatório que permite ligar um produto a cada outro e todos juntos às nossas 
experiências de vida" 2 . De qualquer forma, ao direcionarmos nosso olhar para 
a cultura, podemos perceber que, independentemente do contato físico com as 



mercadorias (seu uso, seu consumo), elas podem comunicar de outra forma. O 
falar sobre elas já é uma forma de consumo e permite que experiências sejam 
compartilhadas. Em outras palavras, o papel da cultura de massa, na qual a 
publicidade se insere, não se esgota no consumo material dos bens, uma vez 
que os produtos e serviços podem ser objetos de discussões sociais - a favor 
ou contra eles e de outros diálogos que provocam. 

A publicidade, bem como a mídia em geral, de uma forma ou de outra, 
encontram uma maneira de mexer com os anseios, necessidades, desejos, gostos, 
ideais, estilos de vida e vontade de compartilhar determinadas visões de mundo 
e experiências dos sujeitos. Além disso, há uma punição para o não consumo. 
Convivemos com a exclusão social, com um modo específico de comportar-se, 
de vestir-se para frequentar determinados lugares etc. É interessante aqui reto
marmos a questão do sujeito como mercadoria (Bauman), sobre essa necessidade 
de os próprios sujeitos se transformarem em mercadorias vendáveis. Segue um 
trecho do livro do autor, que nos i lumina nessas reflexões: 

Bombardeados de todos os lados por sugestões de que precisam se equipar com 
um ou outro produto fornecido pelas lojas se quiserem ter a capacidade de 
alcançar e manter a posição social que desejam, desempenhar suas obrigações 
sociais e proteger a autoestima - assim como serem vistos e reconhecidos por 
fazerem tudo isso -, consumidores de ambos os sexos, todas as idades e posições 
sociais irão sentir-se inadequados, deficientes e abaixo do padrão, a não ser que 
respondam com prontidão a esses apelos3. 

E, para isso, a publicidade não precisa se utilizar de nenhuma força física; 
ela exerce o poder de persuasão. O que entra em jogo, muito mais do que 
a utilidade e a funcionalidade dos produtos e/ou serviços (valor de uso), são 
os valores simbólicos (valor de troca). Podemos aqui fazer uma relação com 
a sociedade de controle descrita por Deleuze. Para o autor, o poder exercido 
através do controle é contínuo e ilimitado, porém de curto prazo, de forma 
fluida, ou seja, sem a utilização de força física. É o caso do poder de persu
asão da publicidade. Essa sociedade descrita pelo autor difere das sociedades 
disciplinares descritas por Foucault, em que a disciplina respeitava uma lógica 
geométrica, progressiva, de longa duração 4. 

De forma análoga à ideia da sociedade de controle, Burrowes constata que 
"as pessoas estão engajadas nesse campo [campo social] e não propriamente 
enganadas. O poder não é exercido por um grupo ou uma instância privile
giada, não se concentra num foco central" 5. Embora a visão de uma sociedade 
de controle (Deleuze) seja a mais adequada, para a autora a visão de poder 
mais pertinente seria a de Foucault, do poder fragmentado e distribuído em 
microrrelações. Ou seja, o que a mídia e a publicidade, mais especificamente, 
exercem é o poder de persuasão, que pode parecer uma coerção disfarçada, 
justamente por aquilo que vimos antes, sobre o medo da inadequação, do não 
pertencimento. 

Apesar do senso comum, sabe-se que a publicidade nem sempre manipula, 
na forma pejorativa da palavra (sinônimo de enganação), mas motiva, influencia, 



isto é, desencadeia pensamentos, ideias, que podem proporcionar prazer através 
das representações dos produtos. E essas representações, sim, poderão acarretar 
a compra de bens, pois são capazes de interferir diretamente na subjetividade, 
e isso nada mais é do que o hedonismo autoilusivo a que Campbell se refere, 
isto é, que os prazeres não vêm somente de experiências concretas, vividas, 
mas da imaginação, que não deixa de ser uma forma de experiência. Portanto, 
independentemente de a publicidade acarretar ou não a compra dos produtos, 
o fato de entrarmos em contato com ela já é uma forma de consumo, em que 
estamos consumindo não bens tangíveis, mas intangíveis. Isso é fundamental 
para a constituição do homem como sujeito e, por sua vez, pode acarretar o 
consumo de bens tangíveis. 

Novos produtos surgem a todo o momento e as marcas desses certamen
te são importantes; contudo, é interessante notar que as pessoas podem não 
possuir o celular " X " anunciado na televisão, ou que não compram o tempero 
"Y", nem o creme dental "Z", mas elas têm celulares, usam temperos e cremes 
dentais. Segundo Carrascoza, "o discurso persuasivo da publicidade não visa 
tanto à compulsão pela compra, mas à adesão do consumidor ao consenso 
social anunciado" 6. Os tipos de bens anunciados e o estilo de vida que através 
deles é proposto se tornam públicos principalmente através da publicidade. E, 
muitas vezes, acabamos consumindo bens materiais para nos sentirmos incluídos 
e parte integrante da sociedade de consumo. 

Vale ressaltar que nem toda publicidade é homogênea. Existem publicida
des que não seguem o padrão hegemônico midiático, havendo mediações na 
produção. Segundo Maria Isabel Orofino, a produção "é de fato realizada por 
pessoas e nem todas abrem mão de seus valores e ideais simplesmente por es
tarem atuando na indústria [...]"7. Fala-se muito sobre as mediações no âmbito 
da recepção, mas não devemos esquecer que o mesmo sujeito que consome 
também trabalha, ou seja, é receptor/consumidor e produtor ao mesmo tempo, 
e carrega consigo suas mediações. 

Além de anunciar produtos/serviços, a publicidade ajuda a construir a sub
jetividade e, consequentemente, as identidades. Mas o que procuramos ressaltar 
aqui é que ela não é a única capaz disso. Af inal , a sociedade toda pode ser 
concebida como mídia (Quessada)8. O discurso publicitário exerce influência 
sobre os sujeitos bem como outros discursos, dos mais diversos campos: jorna
lístico, jurídico, acadêmico, artístico, religioso etc. É, de certa forma, previsível 
e até mesmo evidente que cada um desses campos buscará a satisfação de seus 
objetivos, e que os emissores tentarão manter e/ou conquistar poder e prestígio 
para o seu campo (Bourdieu) 9. 

Todo tipo de conhecimento é inventado - "o conhecimento não está em 
absoluto inscrito na natureza humana" 1 0 , segundo Foucault. Devido a isso, 
não deveríamos acreditar, por exemplo, que o telejornal sempre transmite a 
verdade, relata apenas fatos, e que portanto merece credibilidade. Imaginemos 
que de 100 notícias possíveis, o jornalista escolha 10, e justamente que falam 
de violência. É evidente que as pessoas vão pensar que o mundo está cada 



vez mais violento, que é perigoso sair de casa à noite etc. Mas pode ser que 
as outras 90 notícias nem falassem sobre violência, mas, como não foram ao 
ar, dificilmente as pessoas ficarão sabendo. Ou seja, o telejornal constrói um 
mundo editado e, dessa forma, pode influenciar também o comportamento 
das pessoas, atuando na subjetividade delas. Como já visto, a sociedade como 
um todo é uma grande mídia; a diferença, como bem nos aponta Tavares11, 
está no grau de consciência quanto aos recursos utilizados, isto é, uns mais e 
outros menos perceptíveis. 

Ao recebermos qualquer discurso ou mensagem nós os interpretamos, e 
devemos partir da premissa de que o emissor está nos mostrando o que para 
ele é mais importante. Em outras palavras, é essencial levarmos em considera
ção o lugar de fala, isto é, a posição social do emissor, evitando dessa forma a 
posição radical ante determinados campos de conhecimento. 

A mídia em geral e de forma específica a publicidade oferecem modelos 
de identificação, como afirma Kellner. "É a cultura da mídia que cada vez mais 
fornece material e recursos para a constituição das identidades." 1 2 Falamos aqui 
em constituição, porque elas não são descobertas, mas sim construídas a partir 
das práticas cotidianas. Além disso, devem ser reconhecidas (Bauman), assim 
como os bens de consumo (Canclini), para que compartilhem sentidos: 

Quando se trata de pertencer a uma classe, é necessário provar pelos próprios 
atos, pela "vida inteira" - não apenas exibindo ostensivamente uma certidão 
de nascimento -, que de fato se faz parte da classe a que se afirma pertencer. 
Deixando de fornecer essa prova convincente, pode-se perder a qualificação de 
classe, tornar-se déclassé13 (grifo nosso). 

E essa prova de pertencimento não se restringe a uma classe socioeconômica, 
ela também deve servir para a inclusão em grupos específicos, para facilitar a 
identificação do estilo de vida dos sujeitos, da nacionalidade dos sujeitos, como 
veremos a seguir. Para Bauman 1 4 , a própria questão da identidade passou a ser 
discutida a partir do momento que começou a existir a crise do pertencimento, 
intensificada pela globalização. 

Tornamo-nos conscientes de que o "pertencimento" e a "identidade" não têm 
a solidez de uma rocha, não são garantidos para toda a vida, são bastante ne
gociáveis e revogáveis, e de que as decisões que o próprio indivíduo toma, os 
caminhos que percorre, a maneira como age - e a determinação de se manter 
firme a tudo isso - são fatores cruciais tanto para o "pertencimento" quanto 
para a "identidade"15. 

Sendo assim, os sujeitos constroem suas identidades, seja para pertencerem 
a um determinado grupo, seja para serem reconhecidos. E a mídia, como um 
agente de socialização importante, ajuda a conformarmos nossa visão de mun
do e estilo de vida. Decorre daí seu papel fundamental enquanto formadora 
de identidades. Não que ela imponha aos indivíduos algo, mas apenas oferece 
comportamentos identitários possíveis, como se atrás da tela - no caso da tele
visão - circulassem, além de mercadorias e sujeitos, modelos identitários com 



os quais os receptores/consumidores podem se identificar. Segundo Kellner, "as 
narrativas e as imagens veiculadas pela mídia fornecem os símbolos, os mitos 
e os recursos que ajudam a constituir uma cultura comum [...]"16. 

Para finalizar, faremos agora a análise de um filme publicitário da cerveja 
Skol (Ambev), veiculado a partir de abril de 2010. O nome do filme é Argentinos 
do samba (agência: F/Nazca Saatchi & Saatchi, direção de Clovis Mello e criação 
de Fabio Fernandes), e faz parte da campanha "Qualquer torcida fica redonda". 
Como já citado,- a peça foi veiculada durante o período que antecedeu a Copa 
do Mundo e aproveitou, justamente, a rivalidade futebolística entre Brasil e 
Argentina. Conta a história de um grupo de torcedores argentinos que, após 
abrir uma lata de Skol, começa a se comportar do "jeito brasileiro". 





Trouxemos esse filme para continuar nossa crítica, refletindo sobre a 
publicidade no âmbito da cultura da mídia e do consumo, especificamente na 
sua relação com a construção das identidades. Aqui , particularmente, falaremos 
sobre identidade nacional. Aproveitando a rivalidade entre Brasil e Argentina 
no futebol, utilizando-se do humor, o filme publicitário mostra alguns estereó
tipos, tanto da Argentina (cabelos longos, camisa argentina) quanto do Brasil 
(samba, cerveja), e ambos, claro, envolvidos com um futebol conhecido por todo 
o mundo como de excelência. Certamente, a mídia intensifica a disseminação 
desses estereótipos, que, apesar de limitarem nossa visão de mundo, nos ajudam 
a organizar fatos, ideias e discursos e, assim, facilitam nossa interpretação. Ve
rificamos, através desse filme, por exemplo, que samba faz-nos pensar no Brasil 
e pelos largos - cabelos compridos - , na Argentina. 

De acordo com Lippmann, "o abandono de todos os estereótipos por um 
enfoque totalmente ingênuo da experiência empobreceria a vida humana" 1 7 . 
Não é que todos os argentinos tenham cabelo comprido nem o samba seja o 
único ritmo musical brasileiro, ou do qual mais gostamos, mas essas palavras, 
esses discursos e até mesmo imagens se perpetuam no imaginário dos sujeitos 
como algo que identifica esses países. 

Vimos no decorrer do texto a relevância da cultura da mídia, principalmente 
a partir da publicidade, na construção das identidades e, especificamente no 
final do texto, com o filme publicitário Argentinos do samba, na construção da 
identidade nacional - argentina e brasileira -, através da utilização de alguns 
estereótipos que nos ajudam a interpretar o mundo e, por isso, nem sempre 
devem ser vistos apenas como algo negativo. Com isso, esperamos com este ar
tigo ter contribuído para as reflexões sobre publicidade, consumo e identidade 
no campo da comunicação/educação. 



Text Box
Fonte: Comunicação & Educação, São Paulo, ano 15, n. 3, p. 101-109, set./ dez. 2010.




