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RESUMO  

 
No espaço das práticas publicitárias, este estudo utiliza as discussões teóricas de M.Maffesoli, bem 

como uma análise de caso de vídeos da Coca-Cola, para refletir sobre o lugar das novas sociabilidades 

do mundo ocidental na comunicação. A publicidade trabalha no mundo pós-moderno, buscando seu 

público-alvo e tentando se comunicar com ele, ocupa um pequeno limiar onde se encontra e separa as 

empresas dos consumidores, confundindo a pessoa, observada na sócio-antropologia, em público-alvo, 

analisado pelo marketing, transformando-os em sinônimos. Com a pós-modernidade e as suas 

variações, a Coca-Cola cria uma nova campanha mundial, a "The Coke Side of Life", substituindo a 

"Always Coke". Os vídeos, ao serem analisados mostrarão os diferentes símbolos que cada campanha 

domina. O objetivo é que com este conhecimento poderemos encontrar mídias eficazes, símbolos 

apropriados, expressões corretas e formas de se aplicar a publicidade para o grupo de consumidores 

que realmente se deseja atingir. 

 

Palavras-chave: Pós-Modernidade, Comunicação, Publicidade, Sociologia, Antropologia, Michel 

Maffesoli, Coca-Cola, Tribos, Consumidores.  
 

ABSTRACT 

 
In the space of the advertising practical, this study it uses the theoretical quarrels of M.Maffesoli, as 

well as an analysis of case of videos of Coca-Cola to reflect on the place of the new sociabilities of the 

occidental world in communication. The advertising works in the world after-modern, searching its 

target and trying to communicate with it, occupies a small threshold where if it finds and separates the 

companies of the consumers, confusing the person, observed in soci-anthropology, in target, analyzed 

for the marketing, transforming them into synonymous. With after-modernity and its variations, Coca-

Cola creates a new world-wide campaign, "The Coke Side of Life", substituting "Always Coke". The 

analyzed videos when being will show the different symbols that each campaign dominates. The 

analyzed videos when being will show the different symbols that each campaign dominates. The 

objective is that with this knowledge we will be able to find medias efficient, appropriate symbols, 

correct expressions and forms of if applying the advertising for the group of consumers that really is 

desired to reach. 

 

Keywords:  After-Modern, Communication, Advertising, Anthropology, Sociology, Michel 

Maffesoli, Coca-Cola, Tribes, Consumers. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

No espaço de criação das práticas publicitárias contemporâneas, a presente proposta de 

estudo utiliza as discussões teóricas e conceituais, sobretudo de Michel Maffesoli, bem como 

o estudo de caso de vídeos da Coca-Cola, para refletir sobre o lugar das novas sociabilidades 

do mundo ocidental na Comunicação. 

No contexto de reflexão dessa pesquisa, a sociologia é uma ciência que estuda o 

comportamento e as representações sociais sob o ponto de vista das macroestruturas e das 

macrorelações. Já a antropologia estuda o comportamento e as representações simbólicas de 

diferentes comunidades culturais das pessoas entre pessoas sob um ponto de vista 

microestrutural. Por sua vez, Michel Maffesoli1, nas suas obras, acolhe esses dois campos de 

análise no espaço sócio-antropológico de reflexão das formas de estar do homem no mundo, 

fazendo uma relação entre macro e microambientes que a sociedade contemporânea vivencia. 

A publicidade, constante vendedora de conceitos, financiados quase sempre por um 

produto ou serviço de uma empresa, deve, para poder vender, ou transmitir ideologias, saber 

para quem se está passando a mensagem, ou como essas pessoas gostariam de ser abordadas. 

É nesse sentido que a sociologia e a antropologia têm a contribuir para a publicidade, 

buscando conhecer seus costumes e usá-los em benefícios dos seus produtos. O estudo da 

sócio-antropologia vem ajudar o publicitário a entender e compreender como as pessoas 

agem, seus costumes, como se comunicam e do que elas precisam, querem e/ou buscam para 

viver. 

A sociologia e a antropologia, com auxilio da arqueologia, funcionando em conjunto, 

observam e analisam as civilizações através dos tempos e como elas (co)existem no meio, 

captam o comportamento da sociedade, que é registrado, seja por ilustrações, ferramentas, 

impressos, eletrônicos, e mais recentemente, o meio digital (internet). No momento em que as 

peças são produzidas, fica sendo um registro dos costumes e da maneira de viver da época em 

si. A publicidade faz parte desses registros mais recentes, contribuindo e sendo uma extensão 

do capitalismo. Conforme Guimarães Rocha (2001), a publicidade situa-se entre os dois 

domínios fundamentais da economia, Produção e Consumo.  

Os publicitários são profissionais que estão entre a economia e a cultura, entre o 

capitalismo e sociedade. A organização dessa sociedade contemporânea tem como base 

econômica o capitalismo, um sistema econômico de organização da sociedade, baseado na 
                                                
1 Sociólogo, professor da Universidade René Descartes, Subournne, PARIS V, diretor do Centro de Estudos 
sobre o Atual e o Quotidiano (CEAQ) e editor da revista Sociétés e Cahiers de l’imaginaire. 
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propriedade privada, intelectual, e na liberdade de contrato sobre esses bens. Prega o livre-

mercado e, num mercado aberto, existe competição e concorrência constante entre todos os 

integrantes do sistema. Na busca de novos consumidores, abre fronteiras e busca interligar o 

diferente, fazendo isso dá espaço para uma nova forma cultural, a pós-modernidade2.  

Pós-Modernidade é a condição cultural do nosso contemporâneo, uma conseqüência 

inevitável da modernidade, ou apenas mais uma fase dentre as tantas que existem e que 

existirão. Vivemos num período pós-moderno e nele encontramos as suas peculiaridades, 

como as muitas culturas vivendo juntas, criando seus conflitos para poderem evoluir, 

desaparecer ou se modificar, não seguindo mais uma linearidade, mas entrando num caminho 

de misturas e de estranhezas, onde o racional cede, aos poucos, espaço para o emocional. 

Os consumidores da pós-modernidade comungam seus valores e ideais e também 

estão acessíveis a outras formas de pensar, tudo para encontrar prazer em suas vidas. Este 

prazer por viver é trabalhado com mais profundidade nos próximos capítulos, mas em certo 

ponto ele seria o combustível para que essa energia em prol do conhecimento de diferentes 

culturas aconteça. 

Os vídeos publicitários analisados pertencem à empresa The Coca-Cola Company, 

inserida na sociedade capitalista, sendo um de seus ícones, que atenta à pós-modernidade e às 

suas variações, cria uma nova campanha mundial, a “The Coke Side of Life”3, para substituir a 

famosa campanha “Always Coke”4. Esses vídeos, ao serem analisados, mostraram os 

diferentes códigos e símbolos que cada campanha domina. Uma voltada para a família e, com 

traços modernos, contrapondo à atual, voltada aos grupos sociais, neotribalismo para 

Maffesoli, e à pós-modernidade.  

A construção de campanhas publicitárias passa por entender, num primeiro momento,  

de forma simples, a pós-modernidade, e neste início, basta pensar em duas coisas opostas, ou 

diferentes, e misturá-las, o que der, será pós-moderno. Tanto pode-se dizer assim que David 

Harvey (2001) fala em colisão de diferentes mundos como característica pós-moderna. A 

passagem do moderno para o pós-moderno vem aos poucos e em pedaços. Por exemplo, na 

arte, Carol Strickland (2004) mostra que a pós-modernidade começou com as “fotografias de 

Rua” na década de 50; na economia, Daniel Bell5 vê o marco na passagem do pós-industrial 

                                                
2 Nota-se que a pós-modernidade e o capitalismo surgiram, ou nasceram juntos, após várias revoluções, 
começando com a Revolução Industrial e as chamadas revoluções "burguesas", marcadamente a Revolução 
Gloriosa inglesa, a Independência dos EUA e a Revolução Francesa. Neste caso a abertura de novos mercados 
abre a busca por diferentes visões e pensamentos, o Pós-Moderno. 
3 O Lado Coca-Cola da Vida. 
4 Sempre Coca-Cola. 
5 Cibercultura (LEMOS apud BELL, 2002, p.68). 
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na década de 20; e, na comunicação por que não com o advindo das NTC6 na segunda metade 

da década de 70. André Lemos lembra que, com esse avanço, “o homem amplia o desejo de 

agir a distância” (LEMOS, 2002, p72.), típico desejo “pós-moderno” de buscar o estranho. 

Não que esse desejo não existisse anteriormente, antes adormecido agora acorda e ainda 

recebe facilidades das novas tecnologias da comunicação. 

A publicidade trabalha todos os dias nesse mundo em conflito e estranho e até certo 

ponto, construindo e desconstruindo elementos antigos. Nas efervescências do tribalismo com 

seus segredos, segundo Maffesoli, ou até na sociedade virtual e real de Lemos, buscando seu 

público-alvo e tentando se comunicar com ele. Os conceitos de Maffesoli para essa pesquisa 

vêm então ocupar esse pequeno limiar em que se encontra e separa a publicidade da 

sociologia, que se encostam e se entrecruzam em seus conceitos e práticas. 

Um detalhe importante a ser lembrado é que a publicidade e os publicitários vêem as 

pessoas como potenciais consumidores, visto que a comunicação que esses profissionais 

fazem busca sempre vender um produto/serviço através de conceitos e idéias. Já para os 

autores fora da publicidade, como Michel Maffesoli, as pessoas são participantes de 

movimentos com identidade social, um grupo ou tribo de uma sociedade, tanto em 

menor como em grande escala. O ponto de vista, então, para esse estudo é lembrar que, nessa 

mistura de conceitos entre publicidade e sociologia/antropologia, a pessoa e o consumidor são 

sinônimos, portanto um consumidor será sempre uma pessoa e esta, um possível consumidor. 

O presente estudo tem como problematização o pensamento de que, ao invadir o 

campo da sociologia e da antropologia, a publicidade contemporânea pode fazer uso de 

leituras sócio-antropológicas, a fim de estabelecer um parâmetro para alcançar os gostos e 

costumes do seu público-alvo, cada vez mais seletivo e segmentado. Busca-se então 

compreender, através da luz dos conceitos de M.Maffesoli, Tribalismo e Estilo Pós-Moderno, 

se a sociologia é relevante ou não para a melhor adequação das peças nas campanhas 

publicitárias. A rota teórica para compreender o consumidor passa necessariamente por tais 

conceitos de Michel Maffesoli, que permitem entender um pouco melhor os costumes e 

maneiras de viver do consumidor pós-moderno, sempre tão procurados pelo publicitário. 

Até então a busca por descobrir quem era o consumidor que verdadeiramente se 

comunicava com o anúncio publicitário passava obrigatoriamente pelos critérios 

ABAP/Abipeme7, construídos na década de 90 nos moldes modernos, com a finalidade de 

dividir a população segundo padrões ou potencias de consumo socioeconômico. O critério 

                                                
6 Novas tecnologias de comunicação. (Telégrafo, TV, Rádio, Telefone, Cinema). 
7 ANEXO I 
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cria uma escala com itens domésticos e coloca para cada item uma pontuação que, ao final da 

soma de itens e valores, é atribuída uma classe social de “A” a “E”.  

O problema nasce simplesmente ao testar esse sistema com hipóteses, basta verificar 

na lista dos objetos domésticos itens como televisão em preto e branco ou videocassete, 

produtos não mais encontrados na linha de produção das empresas e substituídos por 

aparelhos de maior tecnologia. Ainda é notório o fato de produtos como DVDs, celulares, 

mp4 e computadores não se encontrarem na lista. Num segundo momento, essa lista nos 

impede de verificarmos a marca do produto, pois nada impede que dois dos pesquisados 

digam que possuam um automóvel cada, portanto recebendo 4 pontos cada. Nesse caso é 

omitida uma informação muito importante, de que um dos entrevistados possa ter um carro de 

valor (R$ 10.000,00), enquanto o outro um automóvel de (R$ 100.000,00) e, mesmo assim, 

com uma diferença de 100% do valor investido, ambos possuiriam 4 pontos. Um terceiro 

ponto de vista mostra que ter um videocassete dá 10 pontos ao entrevistado e um automóvel 

apenas 4. Isso se deve ao fato de um período histórico brasileiro em que o videocassete era o 

objeto mais moderno, portanto mais caro. Esse período histórico conturbado, em que esses 

critérios foram atualizados, refere-se à abertura das importações via Plano Collor e Plano 

Neoliberal, este último seguido até hoje pelo presidente Luis Inácio Lula da Silva.  

A procura de gráficos ou informações que mostrem a população do Brasil através do 

sexo começa pelo site do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, responsável 

pelos dados referentes à população do Brasil, logo contendo dados de todas as formas da 

distribuição populacional relativas ao sexo. Porém os dados são exatos e racionais, sendo 

apenas homens e mulheres, tipicamente cultura moderna, ocultam a classe dos homossexuais, 

que se destaca cada vez com mais força no mundo pós-moderno. As pesquisas publicitárias 

ainda se baseiam apenas em homens e mulheres, ignorando por completo os homossexuais. 

Fisicamente não há como negar que apenas existam esses dois extremos, mas, para a 

publicidade, não ver isso pode significar perdas astronômicas e, para os que percebem isso, 

uma grande possibilidade de lucros. 

A partir desse ponto, a busca por entender esse novo comportamento do ser humano e 

onde este está inserido, leva ao estudo sociológico, mais precisamente de Michel Maffesoli, e 

ao mundo pós-moderno. No momento em que a sociedade modifica seu comportamento em 

todas as áreas, seja ela moral, econômica, política, religiosa ou qualquer outra base primordial 

da estrutura de um viver, a publicidade acompanha naturalmente esse caminho cultural, sendo 

um reflexo do momento em que participa. 
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As estruturas da sociedade atual, com o avanço da alta tecnologia, estão se 

modificando em uma velocidade cada vez maior, e a comunicação e a troca de informações 

facilitadas pela internet dão oportunidade para que pessoas de culturas e hábitos diferentes 

possam se conhecer.  

Se um publicitário receber como produto para vender um skate, receberá junto uma 

descrição do público-alvo com certas especificações. Em grandes agências de publicidade, as 

informações sobre os consumidores são bem definidas, porém nas pequenas agências o 

consumidor se resume a classe social, sexo e faixa etária. Excluem seus gostos e ideais 

particulares e oferecem para uma massa sem identidade. O produto então não possuirá uma 

caracterização e será vendido para qualquer um. Ao recorrer aos sociólogos, mais 

precisamente a M.Maffesoli e as suas teorias, será provavelmente indicado que esse 

consumidor visado seja ligado a elementos próximos à tribo dos “Skaters” ou dos “Inline 

Roller Skaters”8, tribos conhecidas por suas roupas e acessórios, músicas, e seu território 

ocupado por pichações. No layout a ser produzido, o publicitário poderia fornecer tais 

indícios, a fim de causar maior reconhecimento na relação entre produto X público-alvo. 

Maffesoli (1998) mostra essa possível mudança que o publicitário dá no seu layout 

para poder entrar nas tribos que deseja. “Às vezes, o segredo pode ser o meio de estabelecer o 

contato com a alteridade no quadro de um grupo restrito; ao mesmo tempo ele condiciona a 

atitude deste último frente ao exterior, qualquer que seja ele.” (p.131). O segredo que ele fala 

são os pequenos detalhes culturais que aquelas pessoas criaram para se comunicar e viver 

entre si, de forma que uma campanha publicitária que adentre nesses códigos culturais se 

aproxima da melhor forma possível dos seus consumidores. Nessa fase pós-moderna, entrar 

usando os sentimentos das pessoas a um produto está se tornando um fator decisivo para 

quebrar a barreira da confiança de um produto. Qualquer expressão dita no anúncio pode soar 

para os compradores de skate como falso ou ofensa. Todo o cuidado é pouco e o publicitário 

que não estiver atento a esses detalhes poderá ter uma campanha invalidada. 

Para conhecer melhor o público-alvo contemporâneo, faz-se pertinente o estudo 

teórico da sociedade pós-moderna com seus conflitos e sua maneira de viver. Para relacionar 

essa área com a publicidade, buscou-se nas obras de Michel Maffesoli os seus conceitos a 

respeito das neotribos e suas efervescências. Com o conhecimento de suas teorias, voltadas 

para a comunicação, poderá se encontrar mídias mais eficazes, símbolos apropriados, 

                                                
8 Tribo urbana, consumidores direto do produto “skate”. Nome atribuído pelos próprios participantes dessa tribo. 
Fonte: orkut.com  
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expressões corretas e formas de se aplicar a comunicação para o grupo de consumidores que 

realmente se deseja atingir.  

No primeiro momento, busca-se então saber onde nós estamos, vendo os efeitos da 

mudança da sociedade moderna para a pós-moderna, na comunicação. O debate da pós-

modernidade é extremamente complexo, ressurgindo pensamentos da Grécia antiga e 

fundindo com os da modernidade. A abordagem do próximo capítulo é ver as conseqüências  

dessas transformações na comunicação, mais precisamente na publicidade. 
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2 A COMUNICAÇÃO NA PÓS-MODERNIDADE 
 

Não há nada melhor que começar a falar sobre pós-modernidade na comunicação do 

que voltar ao passado, pois a condição cultural do nosso presente é uma mistura de várias 

culturas de diversas civilizações espalhadas pelo mundo nos seus diferentes tempos, em busca 

de um excesso de informações que possa parecer novo: 

 
Essa ruptura da ordem temporal de coisas também origina um peculiar tratamento do 
passado. Rejeitando a idéia de progresso, o pós-modernismo abandona todo sentido de 
continuidade e memória histórica, enquanto desenvolve uma incrível capacidade de 
pilhar a história e absorver tudo o que nela classifica como aspecto do presente 
(HARVEY, 2001, p.58). 

 

Seja nessa colisão de mundos conforme Harvey, em que a pós-modernidade mistura 

diversos conceitos e ícones antigos com o presente, “criando” com antigos símbolos novas 

possibilidades. A comunicação participa ativamente nessas transformações dos símbolos, 

ícones e signos do passado, remodelando-os para o contemporâneo, tornando-os aceitáveis 

para a nova comunicação mundial. O passado nunca esteve tão presente em algo tão atual, 

basta verificar os registros de comunicação que as civilizações produziram, há muita 

semelhança com a que o presente produz, porém para a aceitação dessas obras, a civilização 

tinha que estar preparada para tal.  

Entretanto, a publicidade deve ter como entendimento uma diferenciação entre 

modernidade e pós-modernidade que está localizada no interior das pessoas. Justamente a 

mudança do indivíduo para o sujeito. Antes, o indivíduo se tornando uma única peça para uma 

grande engrenagem mecânica funcionar, a peça devia funcionar sem pensar, apenas usando a 

racionalidade e seu comportamento robótico9. Maffesoli lembra que:  

 
Se queremos compreender a nossa época, definir os contornos da socialidade 
(re)nascente, é preciso admitir que o indivíduo e o individualismo, teórico ou 
metodológico, base de sua racionalização, não fazem mais sentido (MAFFESOLI, 
1997, p.195).  

 

                                                
9 No filme de ficção, I Robot, do roteirista Akiva Goldsman, dirigido por Alex Proyas, é um exemplo dessa 
racionalidade robótica, de forma que os robôs apenas obedeciam aos comandos dos donos e faziam trabalhos 
mais braçais. No momento que um desses robôs passou a pensar, ou sonhar, já não era mais considerado como 
um robô. Atualmente os robôs cumprem funções bastante específicas, atuando principalmente em linhas de 
montagem, antigamente ocupadas pelos robôs-humanos “modernos”. 
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Entra em evidência o sujeito trabalhado como pessoa, com seus sonhos, conceitos, 

aspirações, erros e virtudes, como um deus grego, total de si, sem precisar, por exemplo, de 

uma religião para estar em paz consigo.  

Para um melhor entendimento dessa mudança de pensar, que fará o publicitário mudar 

seus estilos de campanhas, é necessário uma visão da comunicação na modernidade e nos 

conceitos gregos, bases da pós-modernidade. 

  

2.1 A COMUNICAÇÃO NA MODERNIDADE. 

 

 Teixeira Coelho, em Moderno Pós-Moderno, começa falando da modernidade já 

mostrando uma característica muito forte desse tempo, tendo de comparar com as outras 

civilizações, que chamavam a si mesmas com nomes sólidos, por exemplo, de uma virtude, 

uma religião, uma fraternidade entre outros. “Cada um desses nomes é uma espécie de 

fundação, um pacto com a permanência. Nosso tempo é o único que escolheu como nome um 

adjetivo vazio: Moderno”. (Otávio Paz Apud Coelho, 1995, p.13). Talvez seja por isso que 

esse tempo esteja tão ligado à pós-modernidade, de fato, ele preparou o terreno para que as 

pessoas aceitassem uma nova condição de cultura.  

 A modernidade teve seu surgimento no início do século XVIII, segundo alguns 

pesquisadores, durante o processo do Iluminismo, em que buscava quebrar o pensamento de 

que religião e ciência eram uma só, para assim dar mais autonomia a todos os outros campos 

presos à religião. Além de Coelho, Harvey, com auxílio de Habermas, vê essa fase como um 

projeto construído no Iluminismo, já visando à autonomia de idéias para uma maior criação 

humana e do enriquecimento da vida: 

 
Embora o termo “moderno” tenha uma história bem mais antiga, o que Habermas 
chama de projeto da modernidade entrou em foco durante o século XVIII. Esse 
projeto equivalia a um extraordinário esforço intelectual dos pensadores iluministas 
“para desenvolver a ciência objetiva, a moralidade e a lei universais e a arte 
autônoma nos termos da própria lógica interna destas” (HARVEY, 2001, p.23). 

 

Então, no campo da arte, passava-se a trabalhar com mais autonomia, tendo liberdade 

para que pudessem seguir seu próprio caminho, sem precisar necessariamente que a religião 

decidisse o que seria produzido. “A arte não está mais no projeto da religião, mas em seu 

próprio projeto – a arte pela arte” (Coelho, 1995, p.20). Esse passo na arte foi para a 

comunicação fundamental, já que a produção de informação deixaria de estar restrita a um 

único ideal, ganhando liberdade de mostrar o conteúdo que quiser e como quiser.  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

  

 Teixeira Coelho faz uma analogia da relação moderno/pós-moderno com as teorias de 

Newton/Einstein, mostrando que nas teorias físicas newtonianas há um começo, meio e fim 

numa ordem exata, para a cultura daquela época uma narrativa clássica. “As teorias de 

Einstein tiveram um impacto que a sociedade contemporânea ainda não absorveu e 

incorporou inteiramente” (Coelho, 1995, p.26). As teorias de Einstein inovam a continuidade 

do tempo, criando o flaschback ou as narrativas em paralelo, não deixando de lado as teorias 

newtonianas, mas absorvendo e dando novas possibilidades. 

 
A absorção da proposta de Einstein está longe de ser uma realidade cotidiana. E essa 
absorção é tanto mais difícil quanto o quadro einsteiniano não revoga o newtoniano. 
Este deveria ser outro traço da modernidade que, porém só a pós-modernidade 
começará a praticar: uma teoria, uma visão de mundo não supera a outra: convive 
com ela (COELHO, 1995, p.26). 

 

 A modernidade ainda não teria condições culturais de absorver essas inovações, já que 

estariam aprendendo a dar os primeiros passos nas novas visões recém saídas do Iluminismo. 

O cubismo estava nascendo em 1907 com Pablo Picasso, pela obra Demoiselles d’Avignon, 

rompendo, em parte, a visão da Antiguidade.  

Esses seriam os primeiros passos para que a comunicação pós-moderna começasse a 

ser aceita por uma população massificada. A quebra de valores antigos e uma nova 

perspectiva, mudando, literalmente, o ponto de vista10 de uma obra ou pensamento. A 

comunicação começa a mostrar um novo campo, o da publicidade e da propaganda de 

produtos e serviços, com a chegada do capitalismo, outra característica moderna, 

generalizando as massas através de uma cultura de consumo, passando a produzir cultura 

industrializada para a venda.  

Adorno lembra em seu livro A Indústria Cultural (1986) que o termo “cultura de 

massas” deve ser substituído por “indústria cultural” já que esse tipo de cultura é produzido 

artificialmente, com o intuito de venda.  

 
Abandonamos essa última expressão para substituí-la por “indústria cultural”, a fim 
de excluir de antemão a interpretação que agrada aos advogados da coisa; eles 
pretendem, com efeito, que se trata como uma cultura surgindo espontaneamente das 
próprias massas, em suma, da forma contemporânea da arte popular. Ora, dessa arte 
a indústria cultural se distingue radicalmente. Ao juntar elementos de há muito 
coerentes, ela atribui-lhe uma nova qualidade (ADORNO, 1986, p.92). 

  

                                                
10 Uma arte renascentista tinha como ponto ideal a visão do príncipe, ou seja, apenas uma pessoa poderia ver 
todo esplendor da obra. Já para a arte cubista, o ponto de vista permanece sendo um expectador, porém a forma 
como é vista por cada um é relativa. O objeto mostra-se sob diversas disposições.  
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Ainda lembra que, a partir daí, as mercadorias culturais se orientam, segundo o 

princípio da comercialização (capitalismo) e não segundo o seu próprio conteúdo, fazendo 

com que os indivíduos percam suas forças de ação, estando condicionadas à imposição de 

idéias e ideais do que a reflexão dos mesmos. A publicidade, e a própria comunicação em si, 

faz uso dessa característica moderna e se aproveita desse relaxamento cerebral, comunicando-

se de forma mais simples e estereotipada possível, passando uma informação mais 

“mastigadinha”, para que as massas possam absorver com o mínimo de barreiras sociais 

psíquicas, ou pré-conceitos.  

 
O laser fácil, a fugacidade das imagens, a sedução distrativa da mídia só podem 
sujeitar a razão, enviscar e desestruturar o espírito. O consumo é superficial, 
portanto torna as massas infantis; o rock é violento, não verbal, portanto põe fim a 
razão; as indústrias culturais são estereotipadas, portanto a televisão embota os 
indivíduos e fábrica músculos descerebrados (LIPOVETSKY, 1989, p.16). 

 

 Essa é uma facilidade encontrada pelos comunicólogos para vender um 

produto/serviço (idéia/conceito) às massas. Vender de forma superficial e generalizada num 

meio de comunicação de fácil acesso ao povo em geral. Mídias alternativas ainda não são 

aceitas, embora comecem cada vez mais a se preocupar com um público segmentado, aos 

poucos revistas começam a se especializar em determinado assunto ou rádios passam a se 

adaptar aos novos meios e possibilidades.  

A pós-modernidade então já começa a fazer efeito na comunicação, segmentando os 

públicos, criando novas mídias, porém sem abandonar as antigas, apenas adaptando a novas 

possibilidades. A comunicação da publicidade na fase pós-moderna, passa a buscar também 

novos conceitos e informações, entregando às pessoas o máximo de conteúdo, misturando as 

mídias e as completando. Exemplo comum de promoções que anunciam na televisão para as 

massas, com um “saiba mais” acessando o site da empresa, já segmentando o público-alvo. 

Logo após “recorte os cupons” na revista e troque numa revendedora autorizada, para ganhar 

um brinde com a marca da empresa. Nessa passagem por diversas mídias, a marca está 

ganhando visão e fixando seus conceitos para aquele grupo de pessoas.  

 
Precisamos, o que é mais importante, parar de pensar em universos compostos 
apenas  pelos meios de comunicação em massa. As sociedades são plurais. Nos 
Estados Unidos, Ross Perot comprou enormes espaços na mídia. Clinton optou pelas 
equipes de jovens voluntários que estabeleceram contatos corpo-a-corpo. Qual foi o 
resultado? Se os meios de comunicação de massa fossem mesmo possuidores de 
todo o poder, Perot teria vencido. O tecido social, felizmente é articulado de modo 
plural (ECO apud SILVA, 1993, p116). 
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Direcionando esse texto de Umberto Eco para a comunicação social, nota-se que as 

sociedades deixam aos poucos a cultura produzida para o grande grupo, veiculada nas mídias 

de massa, característica da produção moderna, e passam a buscar e aceitar outras formas e 

meios de comunicação. Ainda a sociedade mencionada por Eco está no plural, efeito que 

Maffesoli analisará como tribalismo, uma característica pós-moderna. Efeito que, se for 

pensado, indica que uma grande diversidade de grupos e opiniões não conseguiria se adaptar 

para receber idéias de uma única mídia de massa, por exemplo. Mostra também que essa nova 

fase cultural está acontecendo, é de fundamental importância para o conhecimento dos 

comunicólogos, visto o exemplo de que ao investir em novos meios de informação, não 

priorizando os de massa, ajudaria a ganhar as eleições da presidência na nação mais poderosa 

atualmente. 

O contrário da comunicação dita “moderna”, que produziria uma única informação 

(industrializando um ideal) para um grande público (massa fragilizada pelo vazio de idéias) 

como uma linha exata de tempo, de forma não paralela (vista a teoria espaço/tempo de 

Einstein citada por Coelho); espalhando esse produto/serviço em uma ou mais mídias de 

massas, apenas informando a existência dele, e não vendendo.  

Sobre esse efeito para a comunicação, não basta apenas entender o avanço das mídias, 

já que são as pessoas que produzem a cultura, não a indústria. Lembrando novamente Adorno, 

e no livro de Juremir Machado, Michel Maffesoli mostra uma outra característica da 

modernidade que passou por uma reformulação de conceitos: 

 
A modernidade repousou sobre a lógica da identidade. Era-se de um sexo, de uma 
profissão e de uma ideologia. Todo processo educacional assentava-se sobre isso. A 
identidade é particularmente atuante na idéia de classe, contrato de classe, luta de 
classe. A classe é uma expressão social da identidade filosófica, das categorias 
sócio-profissionais. Mas não temos mais identidades mas sim identificações mútuas 
(MAFFESOLI apud SILVA, 1993, p.135). 

 

Essa característica da pós-modernidade abre para a comunicação um leque infinito de 

possibilidades, pois para cada identificação dentro de uma mesma pessoa, a mensagem 

mudará completamente, ou seja, várias identidades que só receberam a informação que 

julgarem positivo para a pessoa. Voltando na modernidade, em que vários indivíduos 

receberam a informação da mesma forma, mesmo sendo completamente diferentes, tendo 

assim a massificação da mensagem, não importando as ideologias da pessoa. 

Essa massificação da mensagem e a transformação desses indivíduos em “formigas” 

ocupando seu espaço, e cumprindo sua função determinada dentro de um “formigueiro”, é 
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vista e estudada na teoria da comunicação como teoria da agulha hipodérmica. Conhecendo a 

palavra se tem uma noção do que é essa teoria: (hipo: abaixo; derme: pele). E por fim, a 

agulha, injeta o “efeito” intravenoso11. Neste caso a mensagem a ser passada atinge as massas 

de forma mais rápida possível. Já havia sido estudada pelos americanos na década de 30 para 

mostrar a ascensão do partido nazista na Alemanha.  

Essa técnica de transmição de mensagem precisa necessariamente de um meio de 

comunicação persuasivo e de forte credibilidade das massas, para que seja rapidamente aceito 

e disseminado. Como os indivíduos eram todos iguais12, a atomização13, o isolamento do 

indivíduo nas sociedades, favorecia a manipulação desses indivíduos que, ao receberem a 

mensagem de forma homogênea e de fácil compreensão ficavam indefesos e passivos diante 

da comunicação, sendo então, manipulados pelos emissores. Essa manipulação parte da idéia 

behaviorista14 de que: 

 
Se um estímulo neutro (aquele que originalmente nada tem a ver com o 
comportamento) for pareado (associado), um certo número de vezes, a um estímulo 
eliciador (aquele que elicia o comportamento), o estimulo neutro irá evocar a mesma 
espécie de resposta (BOCK, 2003, p.43). 

 

O exemplo de condicionamento mais famoso está no experimento de Pavlov15 com o 

cãozinho. Cada vez que Pavlov mostrava a ração para o cão, o mesmo então salivava  

(comportamento eliciador), e Pavlov tocava uma sineta (estimulo pareado) até a ração e a 

sineta ficarem associados. Por fim, tocava apenas a sineta. Mesmo não havendo a comida, o 

cão respondia à sineta salivando.  

Ignácio Ramonet (2002) comenta que essa “arma” por muitas vezes imita a vida como 

numa miragem: a ideologia. As mídias TVC criam figuras e personagens com sentimentos 

típicos de pessoas e estes são ajustados a terem o mesmo sentimento que uma determinada 

massa e, em um determinado momento, essa personagem irá mudar seus sentimentos e 

aqueles que se identificaram com a ilusão a seguiram. “As imagens da mídia audiovisual de 

massa são máquinas repetitivas onde proliferam e triunfam, soberbos e estúpidos, os 

                                                
11 Blog Teoria da Comunicação, sob cuidados da professora Maria Isabel Duarte do Departamento de 
Comunicação Social da UFPE. 
12 Homens de terno, mulheres de saia, homens trabalhadores, mulheres do lar e crianças na escola. Uma família 
moderna, com valores religiosos, entre outras características.  
13 Atomização: Os indivíduos são compreendidos como átomos isolados que fazem parte de um corpo maior. 
14 Behaviorista: O termo inglês beahavior significa comportamento, a psicologia usa o termo como teoria 
comportamental ou análise experimental do comportamento. 
15 Ivan Petrovich Pavlov: Precursor do desenvolvimento dos estudos de condicionamento da psicologia 
comportamental. Prêmio Nobel de Medicina 1909. 
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estereótipos” (Ramonet, 2002, p.8). Assim, pensadores da escola de Frankfurt desconfiaram a 

respeito das indústrias culturais e criaram formas de ver quando essa situação acontece: 

Primeiro que ela consiga transformar as pessoas em massa, desaparecendo a 

individualidade, tornando-os incapazes de decidirem livremente, depois tirando o “espírito 

dos cidadãos” e transformando suas consciências em conformismo, e por fim dar a idéia de 

que os seres humanos desejem o fato de serem alienados a fim de esquecer o mundo cruel e 

triste em que vivem. Diderot comenta uma forma de escapar dessa arma que está mais do que 

nunca presente em cada atitude nossa. “Confio mais no meu julgamento do que nos meus 

olhos” (Diderot apud Ramonet, 2002, p.14). 

O efeito Estímulo-Resposta do Behaviorismo é usado então na comunicação das 

massas que, fragilizadas pela falta de perturbação da indústria cultural (esta criada com o 

propósito de relaxar a massa), aceita as mensagens diretamente, sem restrições a ela, podendo 

ser controlada e levada a agir como se aquilo fosse natural.  

 

2.2 O REAL NÃO-REAL PARA A COMUNICAÇÃO 

 

A publicidade atual, como vendedora de conceitos, usa quase na totalidade de suas 

obras, as artes gráficas. É difícil para um publicitário vender um objeto sem pensar na sua 

imagem, em ângulos, em formas. Quase uma exceção são os spots16 e trilhas que se fazem 

unicamente por ruídos e sons, mas a imagem que não é produzida por algum meio visual é 

criada mentalmente através de efeitos sonoros. Os publicitários, mesmo assim, conseguem o 

efeito de imagens através de seqüências de sons, por exemplo: uma seqüência de buzinas, 

uma freada brusca e um estouro com vidros quebrando seguido de um grito de dor. A imagem 

criada mentalmente é de um acidente no trânsito com uma pessoa ferida. Os ruídos falsos 

criam uma ilusão de realidade, efeito bem conhecido pelos publicitários e que foi se 

aperfeiçoando desde os primórdios. 

Essa manipulação de signos começa no período pré-histórico, no tempo das cavernas, 

em que os primatas pintavam nas paredes os animais de caça. “Os arqueólogos especulam que 

os artistas criavam as figuras para garantir uma boa caça. Muitos animais aparecem 

trespassados por flechas, e furo nas paredes indicam que os habitantes das cavernas atiravam 

lanças nos animais desenhados” (Strickland, 1999, p.4). O efeito que começa a ser criado pela 

arte, em que o desenho torna real.  

                                                
16 Spots: anúncios publicitários no meio rádio, utilizando ruídos diversos para propagar uma mensagem. 
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Com a criação do papiro pelos egípcios e a evolução da complexidade dos símbolos, 

começa a escrita. A junção de dois símbolos diferentes criará um terceiro símbolo com um 

terceiro propósito: “Na língua suméria, por exemplo, a junção dos símbolos, “boca” e “tigela 

de comida” significava “comer”” (Daniels, 2004, p.18). Essa junção de símbolos antes só feita 

por escribas17, raridade naquele tempo, agora é usada pela totalidade dos grupos sociais que 

abusam de uma infinidade de símbolos para distinguirem suas tribos das outras e se 

destacarem de alguma forma na massa. A comunicação aliena seus conceitos dessa forma, 

utiliza ícones e símbolos popularizados, mistura-os numa grande bola de neve e lança em uma 

direção. Onde pegar, e se pegar, os consumidores recebem a informação, o que fazer 

dependerá de como eles a interpretarem.  

Jean Baudrillard vê no contemporâneo uma ordem de consumo, que se manifesta 

nessa manipulação de símbolos e na arte que se torna real da seguinte maneira: 

 
A prática dos signos é sempre ambivalente, tem como função esconjurar, no duplo 
sentido do termo: fazer surgir para captar por signos (as forças, o real, a felicidade, 
etc.) e evocar algo para o negar e recalcar. [...] De certa maneira, o consumo 
generalizado de imagens, de factos e de informações também se esforça por conjurar 
o real nos signos do real, por conjurar a história nos signos da mudança, etc. 
(BAUDRILLARD, S/D, p.23). 

 

Então, ao produzir símbolos sempre produzirá dois sentidos, tanto para evitar como 

projetar um sentido, e de tal forma esse consumo por signos torna o que queria ser real, real. 

O que caracteriza essa sociedade do consumo (Baudrillard) é a universalidade da informação. 

É guardado num mesmo registro o real e o fictício; “Toda a informação política, histórica e 

cultural é acolhida sob a mesma forma, simultaneamente anódida e miraculosa” (Baudrillard, 

S/D, p.24), tornando uma informação verídica como signo e depois dando o efeito que quiser 

com ela.  

A publicidade, produtora e difusora direta de signos, trabalha esse efeito que a pós-

modernidade causa nos objetos, tornando o falso ou fictício em verdade, e o que é verdade, 

agregado ao falso, dando-o veracidade. A comunicação não consegue mais discernir o real do 

não real. A ilusão se mistura com o presente de tal forma que, por exemplo, os personagens de 

televisão são confundidos com os atores, e a notícia real faz parte da trama teatral, na mesma 

página de um jornal o verdadeiro contrasta com o falso, que dividem espaço com uma 

propaganda. No meio dessa mistura de informações, as pessoas vão construindo e moldando 

suas personalidades, da mesma forma que seus signos são ambivalentes, e as artes gráficas 

                                                
17 Escribas: conhecedores do sistema de escrita egípcio.  
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que, no passado, faziam de conta que eram reais, agora se tornam um acontecimento 

verdadeiro.  

A pós-modernidade tem como característica primordial a aceitação de todas as 

culturas ditas “estranhas” e normais dentro de si. Não apenas culturas do presente, mas o 

resgate das culturas antepassadas se fazem pertinentes em todas as áreas do saber, na 

comunicação não seria diferente. A partir dessa diversificação de meios, multiplicidade de 

estereótipos dentro do mesmo ser, a publicidade não fica de fora desse resgate do passado,  

busca em todas as partes alguma forma já usada de se comunicar, e encontra tanto nas artes 

quanto na literatura seus pontos de comunicare 18. Para a publicidade e a comunicação, alguns 

pontos são relevantes durante a história da civilização, que são resgatados para o 

contemporâneo. 

 

2.3 O DRAMA GREGO NA PÓS-MODERNIDADE 

 

A arte de se comunicar com as palavras: saber falar e escrever de tal forma a 

convencer o ouvinte ou leitor que sua mensagem está certa, minimizando os ruídos e as 

barreiras psíquicas de maneira que a informação passada pelo emissor chegue à medida certa 

para o receptor. Passar uma mensagem da melhor e mais convincente maneira possível é o 

que a publicidade contemporânea busca fazer, escolhendo os meios, minimizando as 

possibilidades de erro e escolhendo as palavras que forem usadas com minúcia. O texto é 

visto e revisto dezenas de vezes até chegar a um equilíbrio. Para entender melhor esse 

equilíbrio, deve-se voltar ao passado e recolher algumas informações que a pós-modernidade 

resgatou dos gregos e adaptou para o atual. 

 
Os gregos criaram basicamente dois gêneros dramáticos: a tragédia e a comédia. 
Durante os espetáculos, os atores usavam máscaras, chamadas personas (origem dos 
termos personagem e personalidade). As diferentes máscaras permitiam que um 
mesmo ator desempenhasse vários papéis na mesma peça (COTRIM, 1999, p.56). 

 

Gilberto Cotrim (1999) mostra o surgimento de três itens que foram resgatados para o 

atual: a tragédia, depois aperfeiçoada para o drama, a comédia e, de extrema importância para 

a tribalização de Maffesoli, a persona. Esta cultura também lembra um aforismo de Nietzsche 

que diz “Tudo que é profundo ama a máscara... todo espírito profundo tem necessidade de 

uma máscara. Direi ainda mais: à volta de todo o espírito profundo cresce e floresce sem 

                                                
18 Do latim comunicare, que significa tornar comum. 
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cessar uma máscara” (Nietzsche apud Maffesoli, 1998, p.72). A máscara volta para o 

cotidiano com absoluta naturalidade, em que as pessoas interagem com os papéis fictícios e o 

personagem passa a pertencer à personalidade da pessoa. A pessoa então ganha 

características, se desfaz de outras e, aos poucos, vai se moldando para se destacar (virar o 

personagem principal) dentro de sua tribo.  

 
Características da socialidade: a pessoa (personna) representa papéis, tanto dentro da 
sua atividade profissional quanto no seio das diversas tribos de que participa. 
Mudando o seu figurino, ela vai, de acordo com seus gostos (sexuais, culturais, 
religiosos, amicais) assumir o seu lugar, a cada dia um, nas diversas peças theatrum 
mundi. (MAFFESOLI, 1998, p.108). 

 

Se o mundo é um teatro gigantesco, a peça exibida será o drama, e as pessoas, 

querendo cada uma ser o personagem principal de maior destaque, fazem a sua vida parecer 

uma história de cinema. Mostram-se nobres, querendo quase sempre que seu problema seja 

maior do que o dos outros. Querem viver com emoção, fazer a sua vida valer a pena, já que a 

fatalidade é inevitável, e assim como o personagem grego, possuírem pelo menos um instante 

de suas vidas que possa ser relatado futuramente. A forma do drama grego torna-se um dos 

mais poderosos e reveladores veículos de pensamento e emoção. 

 
A história narrada nas tragédias gregas centralizam-se num personagem que é nobre 
e admirável, mas se vê confrontado com forças fora de seu controle sendo 
inexoràvelmente levado a horríveis atos. Desencaminha-se quase contra si mesmo, 
como ocorre mesmo aos melhores homens, e por essa razão sua queda e seus 
sofrimentos são terríveis de se ver. (LISA, 1968, p.191). 

 

Com o enredo encaminhado e a sociedade pós-moderna indo ao encontro cada vez 

mais com os valores gregos, o deus da arte passa a fazer parte desse espetáculo, surge 

Dionísio: 

 
Sob a magia do dionisíaco torna a sela-se não apenas o laço de pessoa a pessoa, mas 
também a natureza alheada, inamistosa ou subjugada volta a celebrar a festa 
reconciliadora com seu filho perdido, o homem. [...] ele se sente como um deus, ele 
próprio caminha agora tão extasiado e enlevado, como vira em sonho os deuses 
caminharem. O homem não é mais artista, tornou-se obra de arte (NIETZSCHE, 
1992, p.31). 
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A vida imita a arte, dizia Oscar Wilde19, então coube também aos gregos colocar 

música na arte e, é claro, as pessoas passariam a viver sob uma música de fundo. Cada 

momento vivido teria seu próprio som, no amor haveria uma música, no ódio outra, os 

sentimentos das personas teriam uma trilha sonora tão emocionante ou dramática quanto o 

herói que seguem. Nada mais lindo do que ver o herói que a pessoa se identifica morrer 

honrosamente sob uma bela trilha e, ao fundo, seu amor chorando de dor.  

Esse esquema de narrativa recebeu impacto na sociedade moderna e fora criado o 

happy end, talvez para evitar mais suicídios, no período dos filmes de terror para amenizar a 

crash de 2920. Nesse período o happy end serviu para confrontar com a vida real, trágica e em 

crise. Os finais felizes das histórias fictícias levam a população, conforme Ignácio Ramonet, 

“à comparação com uma realidade ambiente que, por mais difícil que seja, jamais será tão 

aterrorizadora como o imaginário desses pesadelos filmados” (RAMONET, 2002, p.93).   

O happy end surge como mais um exemplo da teoria de Pavlov do Behavoivismo, 

pareando a realidade e depois deixando um único estimulo. A mistura de signos reais e falsos 

para enganar a população sofre influência do trágico grego e na pós-modernidade essa mistura 

é tão forte que não se distingue mais.  

Ainda assim o fator morte-vida dos gregos está muito misturado com os jovens pós-

modernos. Para Maffesoli (2003), o fator morte em relação à vida, nesse caso está em 

primeiro por uma questão de didática: já que a vida só terá prazer, pois é única, não se vive 

duas vezes, há então que se pensar na morte e na tragédia que ela é para fazer a vida valer a 

pena, ou carpe diem21. Usado desde Roma como o enfrentamento do destino, trágico por 

sinal, e que Maffesoli leva a pensar que a morte em cena provoca a uma acentuação das cenas 

vividas. 

 
Essa nova sabedoria trágica, que pode chegar até o suicídio, em todo caso 
favorecendo muito os excessos, é uma forma de heroísmo. Heroísmo que, 
assumindo o que podem ter de irrevogável os amores vividos, as adesões 
ideológicas, as revoltas pontuais [...] A cultura do prazer, o sentimento do trágico, o 
afrontamento do destino, tudo isso é causa e efeito de uma ética do instante 
(MAFFESOLI, 2003, p.25). 

                                                
19 Oscar Wilde: Dramaturgo, escritor e poeta irlandês. Expoente da literatura inglesa formado em Oxford. 
Curiosamente, no início de sua carreira ganha a medalha de Ouro de Berkeley, por seu trabalho sobre os poetas 
helenos.  
20 No dia 29 de outubro de 1929, estoura a crise econômica do país capitalista mais poderoso do mundo, os 
Estados Unidos, com sua superprodução sofrendo um grave problema de estoque,  acumulando capitais e 
fazendo a taxa de desemprego brutalmente se elevar. A bolsa de valores de Nova York quebra, afundando o país.  
21 Carpe Diem: do poeta romano Horácio, no latim “colha o dia”, ou no contexto “aproveite o momento”. Usado 
originalmente na seguinte forma: Carpe diem quam minimum credula postero; “colha o dia, confia o mínimo no 
amanhã”. 
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Para fazer valer a vida, tornar uma cena eternizada, as pessoas se arriscam por uma 

causa/sentimento, na maioria das vezes fútil, querem fazer do seu instante de bravura, ou 

loucura, eterno. A publicidade mostra seus produtos próximos aos heróis “gregos” e a 

dramaticidade das ações, quase sempre seguidas do happy end, faz desses heróis um símbolo 

de seu produto. Uma vendedora de conceitos que usa e abusa das técnicas de persuasão 

aperfeiçoada ao longo dos milênios, e assim seu público-alvo, os consumidores, vão vivendo 

o seu “carpe diem”, se espelhando no drama de seus heróis e vivendo uma vida fútil de 

consumismos.  

 

2.4 O ATAQUE DA COMUNICAÇÃO PÓS-MODERNA 

 

O retorno do trágico (drama grego) nas sociedades pós-modernas, como mencionado 

por Maffesoli (2003), é apenas mais uma das tantas características roubadas do passado, 

usadas pela comunicação e misturadas no contemporâneo das tribos. Apenas o trágico grego 

em si não faria nenhum sentido posto sozinho, mas unificado com a agulha hipodérmica e os 

estudos behavioristas produzidos pelos psicólogos, ele ganha forma para a teoria da 

comunicação. Como em uma espécie de receita, adiciona-se a infinidade de signos e sua 

relação real/não-real, em meio de toda essa “Torre de Babel”22 de conceitos e áreas de estudo. 

As pessoas são estudadas, largadas nesse teatro pós-moderno, em que o capitalismo é o 

grande patrocinador.  

A mistura de conceitos de comunicação de diversos tempos faz do publicitário uma 

grande ameaça ao livre arbítrio das pessoas. Elas passam a ser condicionadas a fazer o que o 

consumo manda que façam. A liberdade está determinada, diz o filósofo David Hume, isso no 

século XVII, talvez já prevendo que a comunicação social determinaria as ações das pessoas.  

Felizmente, a pós-modernidade possui uma infinidade de meio e escolhas, o que torna 

impossível determinar o que as pessoas receberão de informação, já não se pode dizer o que é 

certo ou errado, ou o que se deve ou não fazer. 

 
O pós-modernismo não se coloca a questão da verdade, o que ele aceita é seu 
inverso, a pluralidade. Isso não significa confundir a história com o passado, 

                                                
22 Do Antigo Testamento (Gênesis 11,1-9), torre construída na Babilônia com a intenção de fazê-la tão alta que 
alcançasse o céu. Esta soberba provocou a ira de Deus que, para castigá-los, confundiu-lhes as línguas e os 
espalhou por toda a Terra. Este mito é, provavelmente, inspirado na torre do templo de Marduk, nome cuja 
forma em hebraico é Babel ou Bavel e significa "porta de Deus". Hoje, entende-se esta história como uma 
tentativa dos povos antigos de explicarem a diversidade de idiomas.  
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significa uma outra visão da História e do passado que não pode ser entendida pelos 
que se aprisionam numa concepção de História como expressão da verdade e da 
razão (COELHO, 1995, p.114). 

 

A pluralidade acontece tanto dentro da pessoa, que acumula e mistura várias personas, 

ou dentro da sociedade quando se adapta aos grupos sociais, centenas que se fazem e se 

desfazem, estudados em profundidade por Maffesoli em O Tempo das Tribos (1998). Esse 

estudo da pós-modernidade e de como a comunicação social se construiu até chegar ao que é 

hoje, mostra que a eficiência da publicidade atual deverá passar pelo campo da sociologia, à 

luz de seus autores que podem explicar melhor do que ninguém a continuidade e a 

complexidade dos acontecimentos contemporâneos.  
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3 MICHEL MAFESOLI NA COMUNICAÇÃO 
 

Os pensamentos do sociólogo Michel Maffesoli têm como base de análise o mundo 

pós-moderno, uma sociedade que se modifica a uma velocidade tão grande quanto se 

comunica ou compra. Para os publicitários estarem inseridos intelectualmente dentro deste 

contexto, que é extremamente fundamental, o conhecimento do terreno onde se trabalha é de 

suma importância para a sobrevivência e o campo de atuação dos publicitários são os 

consumidores contemporâneos. Maffesoli pesquisa esses “consumidores”23 dentro do meio 

em que vivem e como essas pessoas convivem entre si e com os outros.  

Esse “convivem entre si” é relacionado com o tribalismo, em que as pessoas se 

reúnem em grupos para viver. Geralmente, nessas tribos, entre as pessoas existe alguma coisa 

em comum, como rituais místicos, linguagem e formas de organização, o que as fazem um 

grupo único e distinto dos demais. Esse fenômeno de organização se deu no começo das 

civilizações até ser substituído pelo estado, que organizou território, imposto, leis, exército e 

outras formas de coordenação.  

Ainda há poucos anos atrás o funcionamento de uma sociedade era sob leis da 

fronteira e com a cultura de um povo permanecendo no seu local de origem. Graças ao avanço 

da internet como meio de comunicação e busca de informação, as pessoas possuem mais 

facilidade de conhecer coisas diferentes. Dessa forma, uma pessoa pode entrar em contato 

com diferentes culturas ao mesmo tempo, ao conhecê-las pode pegar um pedaço de cada uma, 

conforme seu desejo ou gosto. No caso, por exemplo, há alguns anos atrás os publicitários 

brasileiros não possuíam contato com a cultura do extremo oriente, então muito dos traçados e 

disposições de layout eram em sua maioria quadrados e exatos. Diferentemente de hoje, em 

que os traços ondulares e disposições mais “soltas” se fazem presente. Graças à internet, 

foram visualizadas as imagens e técnicas daquela cultura e acrescentadas a nossa. O mesmo se 

dá do outro lado. 

Nessa miscelânea do conhecer, o estado perde, em parte, a razão de fronteira, sendo 

que cada pessoa pode ter seus próprios gostos e mais liberdade para escolha. Como há um 

rompimento com o estado, há um retorno com as sociedades alternativas, ou grupos, ou no 

caso do presente estudo: Neotribalismo. 

                                                
23 Michel Maffesoli analisa a relação do comportamento de pessoas entre pessoas, porém, esse estudo tem como 
um dos objetivos alinhar os conhecimentos sociológicos com os comunicólogos, mais precisamente os 
publicitários. Nesse caso, exclusivamente, a palavra “consumidores” possuirá o mesmo significado de “pessoas”. 
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Para o entendimento do tribalismo contemporâneo e como ele servirá para a 

comunicação social, mais especificamente na propaganda, deve-se começar a pensar na 

“efervescência”, “estar junto”, “táctil”, e outros conceitos que movem, fazem tudo acontecer. 

 

3.1  UMA MISCÊLANIA DE CONCEITOS 

 

Para se ter a noção e a contextualização de tribos e como isso é representado na 

sociedade contemporânea à luz de Michel Maffesoli, primeiramente, é pertinente mencionar 

algumas ponderações que são trabalhadas pelo mesmo a todo instante. Tais conceitos devem 

ser abordados no começo dessa explanação para que o todo tenha significado. Essa 

miscelânea de conceitos parte da vida da sociedade contemporânea. 

Ao começar a explicar os conceitos que serão expostos ao longo do estudo, pode-se 

retornar ao capítulo sobre a pós-modernidade na comunicação. Nota-se que para as pessoas 

que vivem no mundo capitalista, surreal e pós-moderno, a morte é encarada como trágico e, 

por isso deve-se viver ao máximo, ou carpe diem. 

Então, para dar valor à vida, surge o “querer viver”, fazer de tudo para evitar o final de 

suas histórias, ou fazer com que a sua vida tenha valido a pena no final das contas. Essa 

energia que surge das pessoas para que suas vidas tenham significado, esse vitalismo que 

assume diversas formas e expressões é chamado de “potência”. Quando a vontade de querer 

viver se manifesta na sociedade, geralmente exprimida em revoltas, festas, seitas, vanguardas 

ou em qualquer outro fato histórico notável construído a partir das bases da sociedade, é 

chamado de efervescência. A efervescência é responsável pela mudança de rumo ou não das 

sociedades, é ela que fará tudo acontecer, tanto no âmbito mais interno de uma pessoa como 

nos microgrupos estudados pela antropologia, ou pelos macroacontecimentos vistos pela 

sociologia. De forma que a efervescência seja sinônimo de imperfeição, visto que a 

imperfeição causa movimentação, instabilidade e com isso dá vida a algo imóvel, no caso 

morto, ou perfeito, conforme Maffesoli: 

 
A multidão está no vazio, que é a própria vacuidade, e é nisto que reside sua 
potência (...) Só a imperfeição é sinal de vida. A perfeição é sinônimo de morte. É 
na mistura, na efervescência, no seu aspecto desordenado e estocástico, na sua 
comovente ingenuidade que reside o interesse do vitalismo popular para nós 
(MAFFESOLI, 1998, p.56). 

 

Nesse sentido a construção da comunicação já pode começar a ser pensada pelo poder 

da morte, mais precisamente por fazer a vida valer a pena, torná-la o mais instável possível, 
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dar seus altos e baixos a fim de gerar a imperfeição. Uma vida monótona, sem sentimentos, é 

racional, longe, portanto, do mundo contemporâneo, sentimental, pós-moderno. A publicidade 

ao levar em seus conceitos esse “aproveitar a vida ao máximo”, estará indo ao encontro de o 

pensamento contemporâneo e isso se torna um ponto a favor na busca de novos 

consumidores. 

O “querer viver” se une ao “estar junto”, pois uma pessoa não consegue aproveitar a 

vida e nem participar das efervescências sozinha. Precisa se relacionar com outras, viver em 

sociedade, e essa sociedade que é responsável pela sobrevivência é fervilhante, monstruosa, 

com seus ideais e morais, tanto a favor como contra e contra dos contras. De tantas misturas 

forma-se a unidade da “alma coletiva” onde cada um participa do “nós global”. Dessa mistura 

o indivíduo participa de outras culturas que se tornam seus “grupos secundários”, esse 

entrelaçamento dá corpo e espírito à sociedade. 

Pensar em “alma coletiva” significa lembrar que uma idéia pode ligar centenas de 

pessoas a um ideal. Uma forma de entender isso é o exemplo das doações. O ato de doar 

alimentos para uma casa de idosos faz com que as pessoas se solidarizem e participem, cada 

uma ajudando com um pouco do todo, fazendo com que o coletivo, a força de todos possa 

fazer a diferença. Nesse processo a pessoa compartilha do todo, faz parte da massa, vive junto 

das outras pessoas, indo no mesmo sentido de todos, enfim, participa do “nós global”. 

Ainda há a questão do grupo secundário, que, por exemplo: “por mais que eu goste de 

rock&roll, não deixo de ouvir um pagode”. A influência que uma outra cultura tem na 

maneira de agir de alguém que estava fechado em seu saber. O roqueiro permanecerá com seu 

grupo primário, contudo, ao receber novas influências e usá-las, naturalmente estará criando 

uma participação num segundo grupo. 

Ao aproximar os conceitos de grupos primários e secundários, o comportamento 

humano, as efervescências e o estar junto no sentido de comunicação, nota-se que as 

campanhas publicitárias se aproximam dessas teorias criando eventos, porque não dizer 

efervescências. Ao criar um evento, há uma preocupação com o estar-junto, pois uma empresa 

ao patrocinar um evento deve ter consciência de que as pessoas participam com a intenção de 

relacionamento, busca a marca então apenas fazer parte desse bem-estar e se aproximar da 

maneira que melhor lhe conviver. Para cada um remete ao pensamento das redes de 

solidariedade que constituem a união entre indivíduos, não sendo ligada apenas por diálogos 

ou trocas, mas por contato numa relação chamada de Táctil: “enfatiza mais tudo o que 

favorece o contato ou privilegia o relacionamento das pessoas ou das coisas” (Maffesoli, p.70, 

2005). Relação essa de proximidade, de toque, do estar-junto, da materialidade em si. Não há 
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graça em um jogo sem torcida ou com apenas um torcedor ou um show de uma grande banda 

musical sem que haja milhares de pessoas se encostando e participando do mesmo ritual. O 

táctil é forte mesmo que estejamos na era da internet e da simulação. Mesmo que a pessoa 

possua todas as músicas que queira no seu mp3, possa falar com seus amigos pelo celular ou 

pedir comida sem sair de casa, ela vai do encontro das festas ou bares para que a relação do 

táctil se faça presente. 

 
Pode-se compreender assim a tatilidade contemporânea, esse horror do vazio que 
leva à participação grupal sem reservas e faz com que sem razão alguma a gente se 
reúna. Essa tatilidade pode ser considerada a forma contemporânea de uma relação 
com o outro que prescinde da mediação racional e utilitária (MAFFESOLI, 2005, 
p.20).  

 

Entrando mais a fundo do táctil, vemos as roupas, os cabelos, as músicas e tudo aquilo 

que é visto e sentido pelo grupo. É o estar junto permitindo tocar-se, e A.Ehrenberg reflete: 

“A maior parte dos prazeres populares são prazeres de multidão ou de grupo”. (Ehrenberg 

apud Maffesoli, 1998, p.108).  É visto a busca pelo prazer, característica da personna, o 

querer-viver do tribalismo vê de forma efêmera o táctil, e surge o estar junto “à toa” de forma 

afetiva, lembrando então que a relação do grupo que vai determinar a vida social. 

Um fato interessante abordado por Maffesoli está nas “comedorias” entre amigos e 

família. O táctil também é característica dessas reuniões e são formas de estreitar os laços do 

grupo e lembrar o que é comum a todos: 

 
O teatral atinge, nesse ponto, o seu apogeu e o banquete não é mais que um 
espetáculo puro encenado, uma espécie de palco e valido pela qualidade dos seus 
atores. Sem alcançar sempre essa forma pura, o jantar, expressão da provocação, 
deve ser praticado como um fator social que lembra a todos que a chamada 
sociedade é uma ordem fundada sobre a diferença (MAFFESOLI, 2005, p.94). 

 

Um detalhe importante é que essa reunião a frente das refeições, da mesma forma que 

une as pessoas de uma tribo, afasta outras com a mesma intensidade, não que isso seja um 

problema, muito pelo contrário, a aceitação de todos seria o retorno da massificação e as 

idéias seriam unificadas. Esse afastamento é visto como uma proteção e aqueles que ficaram 

fora daquele grupo social não se sentiram rejeitados, apenas não apreciam aqueles rituais 

tribais.  

 
Cada grupo é para si mesmo, seu próprio absoluto. Esse é o relativismo afetivo que 
se traduz, especialmente, pela conformidade dos estilos de vida. Tal coisa supõe, no 
entanto, que exista uma multiplicidade de estilos de vida, de certa forma, um 
multiculturalismo. De maneira conflitual e harmoniosa, ao mesmo tempo, esses 
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estilos de vida se põe e opõe uns aos outros. É esta auto-suficiência grupal que pode 
dar a impressão de fechamento (MAFFESOLI, 1998, p.125). 

 

Maffesoli lembra Durkheim que fala que esse corpo social é tão complexo como o 

individual e se ajusta da melhor maneira possível. Há dois apelos orgânicos na união dos 

grupos sociais, a “afinidade de sangue” e o “apego a um solo comum”, um lembrando a 

família, visto que o primeiro contato que um humano tem em relação ao outro, e o 

nacionalismo, relacionado à união e à mostra de força entre os iguais, conceitos muito fortes 

ligados ao subterrâneo do indivíduo também.  

Subterrâneo são as características que o ser humano foi adquirindo e confiando ao 

longo de sua história. Não a pessoa, mas sim as condições de sobrevivência do ser humano 

foram levando a certos pontos. A confiança na família e naqueles que possuem os mesmos 

princípios surge desde os homens na caverna com o nomadismo, além da forte repulsa criada 

pelos gregos com os xenos24, ou os romanos com os bárbaros, no caso a palavra ligada aos 

sem a cultura de grego-romana, ou sem educação. 

 

3.2 LEI DO SEGREDO, A CHAVE PARA AS TRIBOS 

 

Ao atingir o pensamento de fraternidade em que a tribo dá para seus membros, chega-

se ao mesmo ponto então de repulsa ao estranho ou não adeptos a ela. Porém, essa é uma 

impressão de fechamento ligada a “Lei do Segredo” que mostra o papel da máscara como de 

fundamental importância para a vida-secreta dos microgrupos contemporâneos. A lei do 

segredo é a chave para a descoberta das tribos, é onde os códigos se formulam. A distinção de 

uma tribo para outra se dá nos processos de segredo, que nada mais são do que o 

comportamento e a imagem de seus integrantes. Como diferenciar a tribo dos emos e a dos 

skinhead se não pelas suas maneiras de agir e conviver na sociedade. Enquanto uma pode se 

destacar pelo seu comportamento inofensivo, a outra se faz pela agressividade, uma com 

franjas cobrindo metade do rosto e a outra todos carecas. As músicas são diferentes, sua 

maneira de falar e de se comunicar também, além de suas roupas e habitat.  

Se todos esses aspectos mudam, há de se pensar que também a sua forma de consumo 

mudará, e a maneira que notam um determinado tipo de produto é diferente uma da outra, 

pois as tribos almejam algo diferente. A publicidade busca por grupos em comum e se 

                                                
24 Xenos; palavra grega que significa estrangeiro, ou de fora dos domínios da cidade-estado.  
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comunica com estes através de seus códigos, ritos, símbolos, territórios, e todos os demais 

“segredos” que são constantemente produzidos por essas tribos.  

 
A atividade comunicacional é altamente complexa e necessita um instrumental à 
altura do desafio. (...) Atração das sensibilidades, que podem gerar novas formas de 
solidariedade; atrações e repulsões que podem estabelecer o mapa de uma 
astronomia social complexa, em que, sob a aparente divagação dos trajetos pessoais 
e tribais, estariam códigos, regras e costumes coercivos, deixando pouco espaço para 
a vontade ou para o calculo racional (MAFFESOLI, 2005, p.19). 

 

Voltemos por um instante ao exemplo do capítulo introdução. Um anúncio de skate 

havia de ser produzido por um publicitário, possuía informações básicas de público-alvo, 

como idade, sexo e classe social. Porém dessa vez ignoremos esses dados e tentemos 

descobrir através dos segredos da tribo dos “Inline Roller Skaters”. Ao observar estas pessoas, 

nota-se vestuário, linguagem e imagem próprias, que poderiam ser facilmente colocadas no 

anúncio, Maffesoli vê isso como os estenótipos na publicidade:  

 
Por um lado ela busca suas fontes em algumas figuras arquetípicas, e, por outro 
lado, em função disso, ela se dirige aos públicos-alvo, que chamo de tribos, as quais 
aparecem e se reconhecem em tal ou qual maneira de representar, os produtos, os 
bens, os serviços, as maneiras de ser, que se constituem enquanto grupos 
(MAFFESOLI, 1998, p.192). 

 

A idéia de dirigir a mensagem às tribos força a pensar nos meios, que não são mais 

lineares e racionais como na modernidade, visto que a mobilidade, velocidade, interatividade 

e facilidade de acessar a informação e, até certo ponto, produzir essa informação é ampla e 

diversificada, moldes pós-moderno. Ainda uma espécie de rede de fofocas no grupo e entre 

grupos passa a funcionar da seguinte maneira: Cada pessoa dentro de uma tribo, é claro, 

possui tribos secundárias e ao receber determinada informação em um ponto leva até outro e 

logo se espalha pelos diversos fios dessa rede entre tribos.  

Essa mudança brusca de direção que a informação toma, de forma que a marca chegue 

em quem não precisa, é comum dentro dessa sociedade pós-moderna, quase caótica, ainda 

mais quando no campo da comunicação, existe um meio que cria todas essas efervescências 

de forma simulada (Baudrillard), que já se dão dentro da sociedade real. A internet começou 

com a idéia de unir computadores para fins científicos e militares. André Lemos25 fala da 

internet no campo da cibercultura, que a máquina computador não é mais uma simples 

ferramenta, mas sim um simulador do real atuando em todas as esferas da cultura 
                                                
25 Doutor em sociologia pela Université René Descartes, Paris V, Sorbounne, professor adjunto da Faculdade de 
Comunicação da UFBa e coordenador do centro de estudos e pesquisa em cibercultura.   
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contemporânea. A socialidade das tribos aproveita desse meio e se apropria da tecnologia para 

sua expansão. A realidade virtual então ganha uma segunda vida para as pessoas em que as 

tribos se (re)criam e todas as teorias para explicar o comportamento dos consumidores são 

levadas para o terreno do virtual. André Lemos explica esse fenômeno da (falsa) realidade 

analisado em conjunto com Maffesoli: 

 
A teatralidade social permite, assim, uma ótima absorção da interface gráfica à vida 
quotidiana, como se a vida social contemporânea fosse transposta, de alguma forma, 
para as interfaces gráficas, proporcionando uma interatividade comunicativa 
(LEMOS, 2002, p.89). 

 

Para a publicidade, esse efeito ganha novas dimensões, que agora começam a ser 

usadas de forma mais intensa. Exemplo disso está no programa da Rádio Gaúcha, Sala de 

Redação, sempre transmitido via rádio, mas que segundo reportagem do dia 29 de maio de 

2007, do jornal Zero Hora/RS, terá o programa inteiro no SecondLife26, software de realidade 

virtual em que as pessoas tem uma “segunda vida” dentro da internet. Só essa mídia dentro da 

cibercultura abre um universo de possibilidades para anunciantes, e a publicidade está atenta 

para esses “novos” espaços virtuais que os “antigos” consumidores agora vivem.  

Retomando à teatralidade global e suas personas, lembra-se as máscaras que fazem 

parte do segredo e podem vir em forma de uma cabeleira extravagante como dos blackpowers, 

os ternos e acessórios dos mafiosos, ou as gírias dos gangsters. Em qualquer caso ela impõe 

uma proteção a esses grupos. A máscara correta seria a chave para a abertura do segredo 

nesses grupos. Maffesoli (1998, p.131) cria a hipótese da centralidade subterrânea: “Às 

vezes, o segredo pode ser o meio de estabelecer o contato com a alteridade no quadro de um 

grupo restrito; ao mesmo tempo ele condiciona a atitude deste último frente ao exterior, 

qualquer que seja ele”. 

 

3.3 PERSONAS, MÁSCARA E A ÉTICA DA ESTÉTICA NAS TRIBOS 

 

A confiança entre os membros do grupo se forma além das máscaras, nos rituais e nos 

signos de reconhecimento, exemplo está no ritual de se ajoelhar e fazer o sinal da cruz diante 

da imagem de Cristo ou um reconhecimento de um aperto de mão maçom. Montherland27 

ainda diz que o clã forja uma certa moral somente para si mesmo dentro da imoralidade. 

                                                
26 www.secondlife.com, a pessoa real cria uma simulação de real em que poderá ser e fazer tudo o que desejar.  
27 Na obra de Michel Maffesoli, O Tempo das Tribos (1998). 
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Todos os atores fazem parte da mesma cena teatral, cada um com seu papel e hierarquia 

definidos, às vezes conflituais. 

As máscaras surgem nas peças teatrais, cada uma com seu papel definido, e todas 

querendo ser o personagem principal. As mudanças de máscaras são tão rápidas quanto a 

velocidade de comunicação, sempre buscando o jogo de aparências. As aparências são 

cuidadas pelas pessoas a todo o instante, desde o momento que acordam, passando pelas 

refeições, o contato diário com outrem, até na morte. As aparências estão ligadas à imagem 

que fazem para com as outras pessoas que convivem. Dependendo da tribo, há uma imagem 

diferente, como num teatro ao trocar o cenário, trocar-se-iam as personas também. Lê-se cada 

cenário por uma tribo com seus códigos, e personas as máscaras que cada pessoa coloca para 

se ajustar à imagem daquela tribo. Maffesoli aborda o cuidado estético com o corpo, como o 

de um produto industrial e a preocupação que deve se ter com a estética: 

 
Seja o corpo que se constrói, a aparência individual que se cuida, a produção de 
idéias que se procura bem apresentar, o produto industrial que se vai estetizar, a 
empresa de cuja imagem se cuida, ou mesmo o programa político que se apresentará 
com suas tomadas mais externas possíveis. Há uma preocupação cultural, um 
esforço sintético que considera que o produto, o corpo, a idéia, o programa, etc., é 
uma globalidade, ou ainda que seu fundo não pode existir sem sua forma 
(MAFFESOLI, 1995, p.32).   

 

O publicitário então deve tomar cuidado com a imagem do produto/serviço a ser 

vendido, pois ele é um item industrial que possuirá uma estética, próxima, ou os mesmos 

cuidados de estética de uma pessoa para com sua tribo. O produto serve para diferenciar as 

tribos e cada um faz a máscara de uma pessoa, cada marca tendo seu estilo próprio e cabe 

misturá-los para criar o seu. 

Mike Featherstone (1995) analisa o consumo em relação à identificação do indivíduo, 

mostra que o produto é consumido para utilização dentro do theatre mundi de Maffesoli, 

“Preferências de consumo e estilo de vida envolvem julgamento de gosto e, ao mesmo tempo, 

o tornam passível de ser classificado pelos outros” (p.38). Isso é para o comunicólogo de 

extrema importância, pois o consumidor compra por necessidade de querer fazer parte de um 

grupo, compra pois quer se mostrar para outro, pois é um ator e a sua máscara deve ser a mais 

próxima do que a pessoa quer passar.  

 
Persiste a necessidade de coletar pistas e informações sobre o poder potencial, status 
e prestigio social do outro, mediante a leitura do comportamento da outra pessoa. Os 
estilos e marcas diferentes de roupas e produtos da moda, conquanto estejam 
sujeitos a mudança, imitação e copia, constituem um conjunto de pistas usado no ato 
de classificar os outros. (...) Assim, a cultura é corporificada, e isso não é apenas 
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uma questão de quais roupas são usadas, mas também de como são usadas 
(FEATHERSOTNE, 1995, p.39). 

 

Ao descobrir os grupos e seus estilos, o publicitário tem chances de tornar o produto 

uma característica da tribo, e com isso tem um segmento de mercado forte e fixo. Para 

Baudrillard isso é o triunfo da cultura da representação que faz com que a cultura produzida 

pelos meios seja com o sentido da venda, estando essa sociedade saturada de signos e 

símbolos. Então, como todas as sociedades envolvem práticas de representação, o cotidiano 

estaria fadado à produção de ícones supérfluos para a criação de máscaras. 

As empresas que estão cientes destes fatos trabalham a sua marca de tal maneira a 

ponto de se tornar um símbolo tribal. O refrigerante Coca-Cola já não é mais percebido como 

um refrigerante tão somente, mas sim como uma atitude das tribos urbanas. Cada uma a 

interpreta diferente em seu papel de símbolo. Em alguns grupos ela é sinônimo para refrescar, 

em outros é indispensável nas comedorias, até como um modo de ver a vida, contudo faz sua 

representação não em uma tribo, mas em várias, ou em todas, talvez queira posicionar-se entre 

elas, na rede que as une, uma colocação admirável que agrada a todos e vende para todos. 

O ditado popular “diga-me com quem andas que te direi que és”, usado na 

modernidade, sofre os efeitos da pós-modernidade e é adaptado aos conceitos capitalistas e de 

estética podendo ser modificado sem perder seu valor da seguinte forma: “diga-me que 

produtos consome que te direi de qual tribo tu és”. Uma paródia inofensiva, mas que mostra a 

realidade da sociedade, que passa a comprar produtos para pertencer a determinados grupos 

sociais, no qual Baudrillard (S/D) chama de consumo banal e fútil, e Maffesoli (1995) o 

contrário, lembrando o valor que tem fazer a vida valer a pena para essas pessoas. De 

qualquer forma o consumo é necessário para a imagem, e a publicidade se faz pertinente na 

construção delas. 

Para concluir, volta-se às comunidades tribais lembrando que elas se fazem através das 

imagens que querem passar. Esse culto ao corpo, à construção que a pessoa quer passar 

através de sua máscara é notada pelos autores: 

Relacionada à tribo Maffesoli explica:  

 
Já mostrei que o que parece estar na ordem do dia remete antes a uma espécie de 
tribalismo, que tem por vertente um verdadeiro reencantamento do mundo. A partir 
do que é visível, imanente, há algo que leva ao invisível, ao transcendente. Acontece 
que, nas sociedades pós-modernas, essa força de união, esse “maná” é quotidiano, é 
vivido aqui e agora, e encontra sua expressão em uma transcendência imanente de 
coloração fortemente hedonista. Assim, o que prevalece não é mais o individuo, 
isolado na fortaleza de sua razão, mas o conjunto tribal, que se comunica ao redor de 
um conjunto de imagens que consome com voracidade. (...) Vibrar por meio de 
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imagens comuns, gozar nem que seja de maneira relativa, do mundo tal como ele é, 
eis as grandes características de uma ética das estéticas (MAFFESOLI, 1995, p.145). 

 

Relacionado ao culto do corpo Baudrillard comenta:  

 
O mais belo objeto de consumo: o corpo (...) O estatuto do corpo é um fato de 
cultura. Ora seja em que cultura for, o modo de organização da relação ao corpo 
reflete o modo de organização da relação às coisas e das relações sociais. (...) as 
estruturas atuais da produção/consumo induzem no sujeito uma dupla prática, 
conexa com a representação desunida (mas profundamente solidária) do seu próprio 
corpo: o corpo como CAPITAL e como FEITIÇO (ou objeto de consumo). Em 
ambos os casos, é necessário que o corpo, longe de ser negado ou omitido, se invista 
(tanto no sentido econômico como na acepção psíquica do termo) com toda a 
determinação (BAUDRILLARD, S/D, p.136). 
 

 O corpo, então, é percebido na era contemporânea como se fosse uma mídia para a 

pessoa. De certa forma já fora até explorado por empresas que patrocinavam os atletas nas 

olimpíadas de Atenas (2004), colocando a marca como tatuagens removíveis em partes 

visíveis do corpo. Já a personalidade da pessoa, o vestir-se não se dá apenas com roupas, mas 

há inúmeros adereços, tanto para a roupa, (broches, cintos, bolsas, correntes) como para o 

corpo (piercings, tatuagens, cortes de cabelo, cores) e nessas infinitas possibilidades que há o 

ajuste nas tribos. Todos os objetos estão à venda para o culto hedonista em que os valores 

colocados nele se misturam com a pós-modernidade, sempre buscando o conflito, as 

estranhezas e as misturas. 

 O trabalho na publicidade contemporânea, agora, é escolher os símbolos, os códigos, 

ver qual a linguagem mais apropriada para cada grupo e situação. O investimento da 

publicidade, no campo das pesquisas, poderia ser voltado para o conhecimento psíquico das 

tribos de forma a achar os seus costumes de compra, vindo desde horário a condições de 

pagamento, até os desejos de consumo hedonistas e tribais. Algumas empresas já fazem uso 

desse mecanismo, como, por exemplo a Coca-cola que está sempre atenta aos fenômenos 

fervilhantes da sociedade contemporânea urbano-tribal. 

 Os publicitários poderiam aproveitar tais conceitos na elaboração de suas peças 

gráficas, textos e mídias, visto que a proximidade desses pensamentos na prática publicitária, 

na questão de percepção dos consumidores/pessoas, é tão expressiva que pode-se notar que 

algumas grandes campanhas já têm noção de seus aspectos. A The Coca-Cola Company, por 

exemplo, é uma empresa que deixa claro que sua nova campanha mundial, “The Coke side of 

life” é voltada para um público diferente de tudo que haviam produzido. Aos poucos, nota-se 

uma preocupação constante em conhecer a cultura dos subgrupos atuais e como eles vivem 

através do dia-a-dia, algo que Maffesoli, grande conhecedor do atual, estuda e trabalha. A 
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Coca-Cola utiliza alguns conceitos sócio-antropológicos em sua campanha, de fato, deixam 

claro em todos os seus discursos, não querendo esconder essa informação de ninguém.  
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4 COCA-COLA COMO CELEBRIDADE 
 
 

A publicidade tem o trabalho de descobrir o público-alvo de seu produto e utilizar as 

melhores maneiras de atingi-lo. De tão volúveis, essas pessoas podem ser atingidas por uma 

campanha publicitária e adorarem, porém, no dia seguinte, a detestarem, ainda que a 

campanha permaneça a mesma, os fatores sociais mudam com velocidade muito grande, 

levando as pessoas a mudarem de opinião a todo instante. Para o publicitário, ligar a 

sociologia e a antropologia nas suas campanhas proporcionará novas noções de como essas 

movimentações culturais estão se manifestando, e como a empresa deve-se comportar.  

Ao analisar a Coca-Coca, uma empresa internacional com sua marca reconhecida em 

todas as partes do planeta e investimentos gigantescos, vemos que essa constante preocupação 

em ligar o produto à sociedade já se faz presente. Ao trabalhar as pessoas e os consumidores 

como uma só, ou ao fundir os conceitos sócio-antropológicos aos publicitários está deixando 

claro que a pertinência desse estudo é indispensável para o sucesso de novas campanhas 

publicitárias, tanto de menor investimento quanto de grandes quantias.  

 
Para nós, Qualidade é mais do que algo que provamos, visualizamos ou medimos. É 
o reflexo de cada uma das nossas ações. Estamos engajados no esforço de superar as 
crescentes expectativas da sociedade globalizada em relação às corporações, pois 
cumprir a nossa Promessa da Qualidade no mercado é o nosso maior objetivo 
empresarial e uma obrigação permanente (The Coca-Cola Company web site). 

 

A empresa The Coca-Cola Company possui um refrigerante comum e seu destaque 

não está no sabor do produto ou no preço, por exemplo. Para a empresa o seu diferencial está 

nas suas ações dentro da sociedade globalizada. O produto não interessa mais, o que importa é 

a forma como ele é visto e consumido, a Coca-cola busca como, ela mesma diz em seu 

website, refletir cada uma de suas ações na sociedade globalizada. A empresa não menciona 

agradar apenas um único sexo, nem uma classe social, muito pelo contrário, nas suas últimas 

campanhas o que se nota é uma constante em busca do todo. Elas buscam agradar diversos 

grupos de pessoas, pois é vista invariavelmente uma preocupação com a sociedade e como ela 

se distribui como todo.  

Segundo a empresa, em seu website, algumas de suas missões são inspirar momentos 

de otimismo, através das marcas e ações, criar valor e fazer a diferença. Ricardo Fort28 

ressalta o pensamento da nova campanha: "mais do que celebrar bons momentos, a nova 

campanha visa a reforçar a presença constante de Coca-Cola na vida das pessoas, convidando-

                                                
28 Diretor de Marketing da Coca-Cola Brasil 
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as a olhar o lado positivo. A campanha busca inspirar os consumidores a construir e viver 

efetivamente esse lado positivo". Para Marisol Angelini29, “a idéia central da campanha é 

inspirar os consumidores a terem uma atitude ativa e positiva em relação à vida e a se abrirem 

para novos horizontes e possibilidades, tornando o seu mundo melhor e mais feliz”. 

Esse otimismo mencionado por Fort e Angelini, parte do princípio das teorias de 

Émile Coué30 (S/D) em que a pessoa consegue ter mudanças de comportamento sendo 

induzidas por sugestão e depois por auto-sugestão. No caso, com a fusão de aproveitar a vida 

para fazer a morte valer a pena que Maffesoli explana e o otimismo de Coué, a Coca-cola se 

fortalece em uma estrutura simples do inconsciente ou do subterrâneo da pessoa.  

Para tanto, a própria empresa deixa certo nas suas missões que vai utilizar esse recurso 

do positivismo na sociedade através de suas ações. É visível, também que as ações estarão 

voltadas para a sociedade e não para seus segmentos de sexo, raça ou idade. 

 
A The Coca-Cola Company acredita que seu crescimento depende diretamente do 
desenvolvimento da sociedade em toda a sua totalidade e do uso sustentável dos 
recursos naturais. (...) Os anos 90 são marcados por uma atuação cada vez mais 
incisiva da Coca-Cola Brasil em projetos sociais, culturais, esportivos e ambientais, 
além de promover eventos que vão ficar para sempre na memória do consumidor 
brasileiro: uma estratégia campeã no mercado (The Coca-Cola Company web site). 

 

 Uma empresa que acredita que seu crescimento depende do desenvolvimento da 

sociedade e, cada vez mais, busca investir em projetos sociais, culturais, além de eventos que 

fiquem para sempre na memória das pessoas, necessariamente pensa em se tornar uma 

celebridade. Uma celebridade não é apenas uma pessoa famosa, visto que quando uma pessoa 

se torna famosa ela vira um ícone ou símbolo. Voltando um pouco nos estudos 

antropológicos, veremos que a empresa Coca-cola quer elevar seu produto ao status de totem, 

pois este seria uma forma de tornar a marca um símbolo permanente de uma tribo, em que 

para qualquer ritual ela seria lembrada e, até certo ponto, por que não dizer adorada. 

 As campanhas publicitárias da Coca-cola promovem não só eventos, mas também 

fazem da sua simbologia uma constante na memória dos seus consumidores tribais. Eis que a 

comunicação liga a marca/produto com as tribos urbanas, fundindo as suas ideologias, e com 

isso tornando a marca Coca-cola um totem das tribos contemporâneas. Everaldo Rocha, à luz 

de Lévi-Strauss faz uma abordagem no tema totem.  

 

                                                
29 Vice-presidente de Marketing da Coca-Cola Brasil 
30 Psicólogo e farmacêutico francês; introduziu métodos de psicoterapia, cura, e auto-tratamento, baseados em 
auto-sugestão ou auto-hipnose. Chamado de "o pai do condicionamento aplicado" e do “efeito placebo”. 
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Para Lévi-Strauss esta é uma das características marcantes de idéias, crenças, e 
noções que foram chamadas de “totêmicas”. Na verdade, chamou-se “totemismo” a 
uma espécie de código cuja peculiaridade era ser capaz de converter mensagens de 
níveis tão longínquos quanto os referentes à cultura e à natureza. (...) O totemismo é 
um sistema conceitual. É também o meio de transcender a oposição existente entre a 
natureza e a cultura (ROCHA, 1995, p.60). 

 

De fato, Everaldo Rocha (1995) consegue unir o totemismo com a publicidade de 

forma muito interessante, já que entende também que estudar esses fenômenos sociais para a 

publicidade tem muita importância, sendo o reflexo de uma ideologia de pequenos cotidianos. 

 
Por muitas maneiras, tal como um sistema de classificações “totêmico”, os anúncios 
desfazem contradições de diferentes níveis. A publicidade é o lugar onde os animais 
falam, onde os gastos podem ser poupança e esta uma forma de consumo. Nela os 
objetos ganham vida, os produtos recebem nomes “totêmicos” como anúncios. (...) É 
por intermédio da publicidade que se concilia, entre outras uma oposição estrutural 
na existência das sociedades industriais (ROCHA, 1995, p.60). 

  

Então a publicidade faz um produto ganhar vida, transforma um objeto limitado e sem 

graça, dando-o sensação de magia e emoções. O totem dos primórdios também passava para a 

tribo essas mesmas características, e todos se reuniam na frente dele cantando, dançando, 

comendo e conversando, suas vidas ganhavam cor, tendo-os então como mágicos ou “A 

maneira do ‘maná’31 para as tribos primitivas” (MAFFESOLI, 1995, p.83). O que faz a Coca-

cola ao longo de suas campanhas senão atribuir conceitos mágicos e dar emoção ao seu 

produto. Uma de suas propagandas de maior sucesso na época, uma família de ursos brincava 

na neve, possuíam emoção de humanos e tudo aquilo parecia girar em torno da Coca-cola. 

Outros tantos exemplos fazem o produto ser associado à magia ganhando status de totem e 

deixando o produto cada vez mais próximo às emoções das tribos. O exemplo mais 

significativo mostra uma pessoa indo ao encontro de uma máquina de refrigerantes e 

escolhendo Coca-cola. O primeiro comercial já mostra o efeito a ser dado, “Happiness 

Factory”  ou “Máquina”, com inspiração surreal32 coisas mirabolantes acontecem durante os 

sessenta segundos de exibição desde o colocar da moeda até retirar o refrigerante da máquina. 

                                                
31 Primeiramente uma oração primitiva, porém ao analisar melhor pode-se chamá-lo de um livro maná; escrito a 
um ritmo próprio e onde se cruzam, as experiências que Mircea Eliade chamou de hierofanias. É todo o peso do 
pensamento simbólico e seus “signos”,  a ligação a códigos inconscientes, situa-se no ponto daquilo que Roger 
Bastide assinala como “o sagrado selvagem” ou “ritos de passagem”. Pode assim compreender-se de novo que o 
mito e o rito marcam, segundo Lévi-Strauss, uma antinomia inerente à condição humana: a do viver e do pensar. 
Aceita-se que os rituais e os mitos - tão familiares aos antropólogos - desenvolvem-se em um contexto (tal como 
a língua que falamos). Eles iluminam e ressaltam o que já é comum a determinado grupo. Estão ligados entre si: 
re-escrevem-se um ao outro (www.incomunidade.blogspot.com). 
32 Características do surrealismo: abstração do real, libertação das exigências da lógica e da razão indo além da 
consciência quotidiana, expressando o inconsciente e os sonhos. (Strickland, 2004). 
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A assinatura fecha com “The Coke side of life” “o lado coca-cola da vida”, a partir daí 

começa o pensamento da nova campanha da coca-cola.  

Tanto Rocha (1995), Baudrillard (1973) ou Featherstone (1995) concordam que o 

publicitário é o detentor da comunicação do que será transmitido para o consumidor e, no 

caso da Coca-cola, os publicitários ao colocarem o efeito de magia e encantos especiais 

ligados ao seu produto, estariam tornando-o uma celebridade do contemporâneo e fazendo 

isso estariam mais próximos às tribos. A campanha “Viva o lado Coca-Cola da vida” chega 

em um momento excepcional em que a sociedade vive, ela entra nas tribos como totem e sua 

imagem “positiva” é logo adaptada aos mais diversos conceitos e ritos.  

 

4.1 VIVA O LADO COCA-COLA DA VIDA!  

 

  O conceito é bem claro e parte desde a missão da empresa. Fazer o produto Coca-cola 

fazer parte da vida das tribos, de forma que a mesma se fixe e se represente como objeto de 

adoração. No começo, a primeira barreira era aceitar as diversidades e tornar isso uma 

vantagem para a empresa. De fato, todas as desvantagens que o produto pudesse enfrentar em 

relação a público segmentado e suas diferentes opiniões foram aos poucos transformadas em 

vantagens, de forma que no momento em que viver o lado coca-cola da vida é traduzido aos 

poucos por viva as diferenças. Aceitar as diferenças é um dos primórdios da pós-

modernidade, ainda misturar os elementos e códigos criando novos e buscar por informações 

nos mais variados lugares.  

 Então o primeiro passo foi redirecionar um produto familiar, e torná-lo também um 

produto tribal. A campanha anterior a esta tinha como temática a união da família e o 

território. Com seu título “Always Coca-Cola” ou “Sempre Coca-Cola”, mostrava a boa 

relação que uma família de ursos tinha com o produto, mostrando que nos momentos felizes 

ela estava participando. A nova campanha remodela todo o seu pensamento, desde a sua 

linguagem, imagem visual e sonora, até o meio a ser transmitido, trazendo inúmeras 

inovações, como, por exemplo, filmes criados exclusivamente para o meio internet. Os 

próprios produtores mostram aonde querem chegar e dão as noções de como chegaram:  

  
A linguagem e os recursos utilizados nos filmes para TV e Internet e nas peças 
gráficas da campanha são diferentes de tudo o que a marca fez até hoje. Os 
comerciais para TV e Internet trazem animações diferenciadas – produzidas por 
estúdios de vanguarda no mundo nesse formato de comunicação – e uma linguagem 
mais irreverente. O grafismo empregado nas peças de outdoors e mobiliário urbano, 
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ricas em cores, propõe uma interação da consagrada garrafa contour33 com 
elementos do dia-a-dia, sugerindo o lado Coca-Cola da vida em diferentes situações 
e momentos. (The Coca-Cola Company web site). 

 

Quando a empresa fala que estão fazendo peças diferentes de tudo o que havia feito, 

mostra a mudança em seu público-alvo, porém a Coca-Cola atingia a todos, e agora 

permanece atingindo a todos. Essa contradição acaba no campo da comunicação, que passa a 

alterar antes códigos voltados para a família, transformando-os para as tribos. Ao tentar 

empregar em suas campanhas os ícones das tribos urbanas usados diariamente em todas as 

diversas situações e conflitos efervescentes, e misturá-las com o já reconhecido símbolo da 

empresa, o seu vasilhame. Lembrando Featherstone: “Essas imagens e locais promovem ainda 

um embaçamento da fronteira entre arte e vida cotidiana” (1995, p.42). Significa dizer, então, 

que a marca começa finalmente a se fundir com as culturas tribais e com isso não fazer mais 

distinção entre marca e cultura, ou empresa e sociedade.  

Um efeito interessante a ser mencionado é a adaptação do slogan “Viva o lado Coca-

Cola da vida” nas suas diversas variações cotidianas. Um slogan geralmente é fixo e suas 

palavras são imutáveis, porém como na sociedade atual há misturas, fusões e adaptações, as 

peças da Coca-cola surgem com novos formatos, por exemplo, “Viva o lado Coca-Cola da 

música”, “Viva o lado Coca-Cola da paquera” e até “Viva o lado Coca-Cola do futebol”, este 

último encontrado em peças impressas ao longo de estádios.  

A comunicação da empresa mostra uma preocupação também com o meio internet, 

criando uma diversificação nas mídias para suprir esse avanço tecnológico, e um detalhe 

formidável é que os projetos para essa ação foram pensados nas tribos brasileiras, visão que 

suas efervescências poderiam estar num nível diferente das outras localidades:  

 
A ação de Internet da campanha no Brasil foi desenvolvida exclusivamente para o 
País. (...) O consumidor poderá construir um perfil personalizado, reunindo todas as 
identidades que possui na rede, como páginas no Orkut e no YouTube, Microsoft 
Messenger, blog, fotolog, encontrar pessoas e viver o seu “lado Coca-Cola” na 
Internet. Com isso, o site de Coca-Cola torna-se o primeiro de uma marca a permitir 
esse tipo de conectividade. (The Coca-Cola Company web site). 

 

                                                
33 A famosa garrafa contour, embalagem de vidro de 237 ml da Coca-Cola, foi lançada em1916. O desenho 
curvilíneo da garrafa contour foi baseado em um conceito original sugerido pelo soprador de vidro sueco, 
Alexander Samuelson, funcionário da Root Glass Company, de Indiana. A idéia era criar uma garrafa única e 
especial, que pudesse ser instantaneamente reconhecida até mesmo no escuro. Entre 1951 e 1960, a garrafa 
passou a ser protegida pela Lei de Direitos Comuns como um símbolo de identificação da Coca-Cola. Em 1960, 
o U.S. Patent and Trademark Office concedeu à garrafa o status legal de "Marca Registrada", uma honra 
conferida a poucas embalagens. 
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O trabalho de preparar um terreno que seja propício às identidades de forma que elas 

sejam tratadas como consumidores, mostra a proximidade que a publicidade e a sociologia 

têm neste trabalho. Esse ganha sua pertinência apenas ao analisar alguns fragmentos que são 

relatados no próprio site. Ao se fazer a ligação entre “consumidor” e “perfil personalizado” 

(personas), deixa-se claro que a publicidade entra no campo da sociologia, aprende alguns de 

seus conceitos e se mostra indispensável para uma campanha de sucesso. Ainda mais, ao 

trabalhar com as diferentes identidades mostra a preocupação de entrar em cada tribo, porém 

respeitando as opiniões de cada, e a internet é um meio “democrático” dessas se relacionarem 

e darem suas opiniões.  

 
A internet é o espaço de comunicação propriamente surrealista, do qual “nada é 
excluído”, nem o bem, nem o mal, nem suas múltiplas definições, nem a discussão 
que tende a separá-los sem jamais conseguir. A internet encarna a presença da 
humanidade a ela própria, já que todas as culturas, todas as disciplinas, todas as 
paixões aí se entrelaçam. (...) Cada individuo, cada grupo, cada forma de vida, cada 
objeto se tornará seu automédium, seu próprio emissor de dados e de interpretações 
em um espaço de comunicação onde a transparência e a riqueza se opõem e se 
estimulam (LEVY apud LEMOS, 2002, p.14). 

 

Para a Coca-Cola, assim como André Lemos e Pierre Levy, estar inserido nesse novo 

canal de comunicação dito virtual, é ir ao encontro dos processos pós-modernos, e 

invariavelmente ir ao encontro de todas as características da sociedade real. Todos os 

movimentos construídos pelos publicitários para se chegar aos consumidores, aos olhos da 

sociologia, foram feitos. Marc Mathieu34 mostra que a campanha da Coca-cola trabalha essa 

realidade e a transforma de maneira que seja bom, ou positivo, viver no mundo de coca-cola:    

 
Vivemos em um mundo em que fazemos escolhas todos os dias e o Lado Coca-Cola 
da Vida encoraja as pessoas a tornarem estas escolhas positivas. (...) Esta nova 
campanha convida as pessoas a criarem sua própria realidade positiva, a serem 
espontâneas, a ouvirem seus corações e a viverem alegremente (The Coca-Cola 
Company web site). 

 
 

A agência de publicidade global da marca Coca-Cola, Wieden & Kennedy, foi a 

criadora da campanha “Viva o Lado Coca-Cola da Vida”, tendo seus trabalhos iniciados em 

Amsterdã e Portland, posteriormente, tendo as peças substituídas e adaptadas pelas outras 

agências do mundo. No Brasil, a adaptação para veiculação local ficou sob responsabilidade 

da agência McCann Erickson, que também criou uma peça gráfica exclusiva para o Brasil. A 

                                                
34 Vice-presidente sênior de Marketing, Estratégia e Inovação de The Coca-Cola Company. 
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campanha estreou com quatro filmes exclusivos para TV, cinco filmes exclusivos para 

Internet e sete peças gráficas, para outdoors, intervenções e mobiliário urbano.  

A publicidade entra, portanto, nos estudos sócio-antropológicos, buscando os 

conceitos que fazem entender as relações das pessoas com o meio em que habitam e, através 

destes, utilizar seus espaços e recursos para a venda de produtos e serviços. A Coca-cola 

tenta, então, comunicar-se, usando conceitos de vários campos do saber, como a psicologia, a 

sociologia, antropologia e a comunicação social, por exemplo, tendo de forma completa sua 

comunicação diante de seu público.  

A sua mudança de campanha não foi por acaso, conforme se alteram os parâmetros da 

sociedade, não mais tendo como alicerce a família “Always Coke”, não que a família 

desaparecesse por completo, mas sim adormece, tendo o despertar do tribalismo, e junto “The 

Coke side of Life”. A empresa, atenta a esses comportamentos, acompanha e indica a direção 

que a comunicação deve tomar. O público-alvo dos publicitários passa a ser discutido no 

campo da sócio-antropologia. 
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5 METODOLOGIA 
 

A metodologia para a construção de um estudo que possa encontrar um limiar entre 

diversas áreas do saber, sociologia, psicologia, comunicação social, entre outras, e alinhá-las 

num mesmo pensamento, tem seu início numa pesquisa bibliográfica.  

 
A pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído 
principalmente de livros e artigos científicos. Embora em quase todos os estudos 
seja exigido algum tipo de trabalho desta natureza, há pesquisas desenvolvidas 
exclusivamente a partir de fontes bibliográficas. Parte dos estudos exploratórios 
podem ser definidos como pesquisas bibliográficas, assim como certo número de 
pesquisas desenvolvidas a partir da técnica da analise de conteúdo (GIL, 2006, 
p.65). 

 

 Isto posto, passou-se a procurar por obras úteis na análise deste estudo. Neste trabalho 

de garimpar conceitos teóricos, encontra-se nos trabalhos de Michel Maffesoli teorias sócio-

antropológicas que refletiram no campo da comunicação, tendo como apoio áreas como 

filosofia ou psicologia, por exemplo. Embora todas as suas teorias sejam de imensa utilidade 

para a publicidade e a comunicação, buscou-se as mais propícias para a compreensão do 

objeto de estudo. Junto com Maffesoli, outros autores de diversas áreas do saber foram 

pesquisados a fim de que a abordagem ao tema proposto fosse o mais completo possível.  

Segundo Bauer e Garskell, “a pesquisa qualitativa evita números, lida com 

interpretações das realidades sociais, e é considerada pesquisa soft” (2002, p.23).  Ainda 

mostraram outras características que aqui se fazem pertinentes, como os dados, sendo em 

forma de textos, análise interpretativa, citações e descrições. Este trabalho, em vista do que 

foi visto por Bauer e Garskell (2002), se enquadra numa busca cuidadosa e qualitativa.  

Ao lidar com conceitos sociológicos, antropológicos, psicológicos, comunicacionais, 

filosóficos e arqueológicos, até certo ponto, possuiu um resgate histórico de conceitos e 

registros, de tal forma que procurou em alguns casos estudar a origem de palavras que por 

ventura pudessem encaminhar os conceitos de determinada área. Isso é visto por GIL (2006), 

como método de pesquisa em fontes bibliográficas de referencia informativa. 

Após o profundo exame dos conteúdos, é feita uma nova observação para escolha de 

uma marca que trabalhasse com os conceitos sugeridos pelo estudo. Ao entrar no site da The 

Coca-Cola Company e verificar que suas intenções condizem com esse estudo foi visto o 

maior número possível de vídeos que a empresa produziu, durante o período a ser estudado, a 

fim de examinar quais teriam mais relevância de aplicação para os objetivos do mesmo. 
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Inicia-se os primeiros contatos com os vídeos (leitura flutuante) e, escolhendo quais os 

mais viáveis para formulação das hipóteses, prepara-os para análise. Após procede a tarefa de 

codificação com os recortes (escolha dos frames35) e numeração dos mesmos e, por fim, a 

escolha dos símbolos a serem pesquisados e interpretados.  

Neste caso, segundo Gil (2006), uma Amostragem por acessibilidade ou por 

conveniência, ainda ilustrando “ O pesquisador seleciona os elementos a que tem acesso, 

admitindo que estes possam, de alguma forma, representar o universo. Aplica-se esse tipo de 

amostragem em estudos exploratórios ou qualitativos, onde não é requerido elevado nível de 

precisão” (GIL, 2006, p.104).  

Dessa forma, os vídeos selecionados poderão ser os mais eficazes para se estudar, 

ainda assim, para estudá-los foi necessário critérios para observação e descrição dos mesmos. 

Então, Gil (2006) fala a respeito de pesquisa de observação indireta ou simples e sobre 

critérios descritivos: 

 
Por observação simples entende-se aquela em que o pesquisador, permanecendo 
alheio à comunidade, grupo ou situação que pretende estudar, observa de maneira 
espontânea os fatos que aí ocorrem. Neste procedimento o pesquisador é muito mais 
um espectador do que um ator (...) a coleta de dados por observação é seguida de um 
processo de análise e interpretação, o que lhe confere a sistematização e o controle 
requeridos dos procedimentos científicos (GIL, 2006, p.111).  

 

Ao procurar um corpus36 que pudesse alinhar-se a todas as demais áreas do saber, sem 

que nenhuma fosse prejudicada, e que o mesmo tivesse veracidade científica, encontrou-se 

uma saída da seguinte forma aos olhos de Bauer e Garskell: 

 
Os lingüistas e os pesquisadores qualitativos enfrentam o “paradoxo do corpus 
teórico”. Eles começam a estudar as variedades nos temas, opiniões, atitudes, 
estereótipos, cosmovisões, comportamentos e práticas da vida social. Contudo, 
como essas variedades são ainda desconhecidas, e por isso também não se sabe sua 
distribuição, os pesquisadores não podem conseguir uma amostragem de acordo 
com o racional de representatividade. Mas os paradoxos muitas vezes se resolvem 
quando nós recorremos ao tempo (BAUER e GARSKELL, 2002, p.55). 

 

Então, o corpus de pesquisa passa a ser verificar os vídeos da Coca-cola feitos no 

período da modernidade e os vídeos produzidos para o público contemporâneo. Nessa 

                                                
35 Frame, photo. No caso do vídeo, frame é um conjunto de quadros que ao se sobreporem em uma velocidade 
muito grande criam a ilusão de a imagem possuir animação. Um frame passa há cerca de 0,05 segundos ou 20 
quadros por segundos. 
36 Do latim, corpo. Segundo a pesquisa de Bauer e Garskell (2002) a fim de entender sobre esta palavra no 
campo das pesquisas sociais ela é notada como um conjunto finito de obras, sobre um determinado assunto aos 
olhos de um analista.  
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trajetória sugerida por Bauer e Garskell à luz de Barthes, os vídeos devem ser coletados a 

partir de um ponto de vista (comunicação social), com apenas um foco temático (a idéia a ser 

passada pelos vídeos), materiais homogêneos (vídeos veiculados na mídia televisão) e uma 

intersecção da história (moderno e pós-moderno). 

Para este estudo, a observação indireta ou simples das vantagens que favorecem a 

construção de hipóteses acerca do problema pesquisado é muito útil nas manifestações da vida 

social, neste caso publicitárias, e como é pouco sistemática e mais adequada aos estudos 

qualitativos, sobretudo os de caráter exploratório. Gil (2006) mostra ainda que não existem 

regras fixas para observação em virtude dos significados procurados pelos pesquisadores, mas 

elabora itens que costumam ser. A lista então foi analisada e trabalhada nos vídeos da Coca-

cola e é a base da observação, tendo outros fatores analisados para cada peculiaridade de cada 

vídeo.  

 
a) Os sujeitos. Quem são os participantes? Quantos são a que sexo pertencem? Quais 
as suas idades? Como se vestem? Que adornos utilizam? O que os movimentos de 
seu corpo expressam? 
b) O cenário. Onde as pessoas se situam? Quais as características desse local? Com 
que sistema social pode ser identificado? 
c) O comportamento social. O que realmente ocorre em termos sociais? Como as 
pessoas se relacionam? De que modo o fazer? Que linguagem utilizam? (GIL, 2006, 
p.112). 

 

Gil (2006), após expor a lista, comenta a respeito de um dos maiores problemas da 

observação simples, de que o observador pode influenciar a pesquisa com seus gostos 

pessoais, dando margem à imparcialidade ou a interpretações subjetivas. Para evitar, avisa o 

pesquisador que esteja dotado de conhecimento prévio acerca da cultura do grupo/tribo a ser 

estudada. Neste caso, a busca de conhecimento está nas obras de Michel Maffesoli e de outros 

autores conhecedores do cotidiano de diversas áreas do saber.  

Sobre a qualidade da análise de conteúdo tanto das obras quanto dos vídeos, é 

entendido, para este trabalho, conforme Bauer e Garskell: 

 
A análise de conteúdo é uma construção social. Como qualquer construção viável, 
ela leva em consideração alguma realidade, neste caso o corpus de texto, e ela deve 
ser julgada pelo seu resultado. Este resultado, contudo, não é o único fundamento 
para se fazer uma avaliação. Na pesquisa, o resultado vai dizer se a análise apresenta 
produções de interesse e que resistam a um minucioso exame; mas bom gosto pode 
também fazer parte da avaliação (BAUER e GARSKELL, 2002, p.203). 

 

Por fim, é preciso lembrar que essa seqüência é um cruzamento de métodos existentes, 

adaptados aos objetivos da pesquisa a fim de dar conta da complexidade do objeto estudado. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

  

O estudo da cultura e da sociedade pós-moderna ainda não é vista com bons olhos por muitos 

pesquisadores, uma vez que  sempre se estudou o período cultural após o mesmo já ter 

acontecido e não durante as suas efervescências. Essa quebra se deve justamente ao período 

vivenciado hoje, em que o rompimento de valores e/ou renovação de outros é constante e a 

busca por conhecimento está mais do que nunca em evidência. A busca por conhecer o ser 

humano é cheia de inconstantes e nuances, pois é o próprio ser humano que busca essas 

inconstâncias e imperfeições no seu dia-a-dia. 
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6  ANÁLISE DOS VÍDEOS 
 
 
 Para analisar os vídeos foi utilizado o questionário sugerido por Gil (2006), de Bauer e 

Garskell (2002), o qual sugere uma análise dos sujeitos, cenários e comportamento social. 

Este foi o alicerce da investigação, mas atento ao detalhe de que esse trabalho procura avaliar 

mais o enfoque comunicacional, preferencialmente o ponto de vista na publicidade, dado nos 

valores que cada vídeo tentou passar. Observou a maneira como as características modernas e 

pós-modernas se acomodavam no vídeo, além do comportamento dos mesmos ao longo da 

exibição. 

Para lembrar, os critérios base para esta análise foram: em relação ao sujeito: o 

número de participantes, o sexo que pertencem, suas idades, vestuário e adornos e o que os 

movimentos de seu corpo expressam; relativo ao cenário: onde os atores se situam e as 

características do local, além do sistema social a ser identificado; e o comportamento social 

como suas interações, ações e linguagem. 

 Os primeiros vídeos analisados pertencem a campanha “Awlays Coke”, com a Família 

Urso e alguns de seus momentos. Sua linguagem e formatação se diferem bruscamente dos 

outros dois vídeos da campanha “The Coke Side of Life”, Os quais mostram a música 

interferindo no dia-a-dia dos jovens e suas formas de ver a vida.   

 
6.1 Vídeos com Representações Modernas - Polar Bears 1 & 2 – Always Coke 
  

O primeiro vídeo mostra duas estruturas da modernidade bem definidas, a família  

ideal ou idealizada e o território cultural fixo e protegido. Os atores são cinco ursos, um do 

sexo masculino representando o pai, uma fêmea representando a mãe, e três ursinhos sem 

especificação de sexo representando os filhos. Os pais apresentam traços de experiência 

paterna, mostrando maturidade e sapiência em seus movimentos. Não possuem vestimenta 

nem adornos, sendo uniforme a caracterização. Estão situados na noite do frio Ártico Polar, 

apenas com montanhas de neve ao fundo e um pequeno lago à frente onde os filhos brincam.  

As questões envolvendo o comportamento social denotam uma família organizada 

hierarquicamente, tendo o pai como chefe, a mãe como tutora dos filhos, observando e 

incentivando os inocentes que brincam no lago, como se o mesmo fosse o jardim da casa. Os 

pais estão sentados lado a lado como se estivessem na varanda da casa, tendo como fundo o 

território Polar, local onde provavelmente nasceram e se criaram, onde viverão para o resto da 

vida.  
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Um dos símbolos máximos da Coca-Cola, a garrafa contour, aparece primeiramente 

com a mãe que entrega para o pai, enquanto brinca com as crianças. Neste mundo, a apologia 

com a família tradicional é evidente, mas mais que isso mostra o fator território fortemente 

ligado a essa família, já que ursos polares não se adaptam naturalmente a outros lugares, 

apenas ao território Polar. Outra característica é o corpo todo branco como a neve polar, e 

nenhum dos ursos apresentava outras características.  

A Coca-Cola sempre esteve atenta às características da sociedade, como ela mesma 

coloca em seu website. Então ao verificar que as suas propagandas publicitárias, na época em 

que assinavam com os slogans referentes a “Always Coke”, estavam ligando a marca com 

representações do gênero família e território, lembra características da cultura moderna em 

que as estruturas baseiam-se na família tradicional e de uma cultura territorial fixa. Quando 

alguém fugia destas bases era excluído do sistema, dado como rebelde ou anarquista. A 

família ideal era: um pai trabalhador, chefe da família, de direita, preocupado com a economia 

e política do país e de índole honesta; a mãe, dona-de-casa, é responsável pela educação e 

alimentação dos filhos, tratando de limpar a casa, além de estar sempre bela para o marido; os 

filhos deviam sempre se portar com educação e cumprir com suas obrigações e deveres, 

quando não faziam, eram severamente castigados com punições físicas.  

A Coca-cola mostra a família idealizada pela modernidade, fortemente ligada ao 

território. Essa ligação do uso do nacionalismo, ou o amor a terra com a família feliz e estável 

está disfarçado no momento em que, no final do vídeo, os pais ursos relaxam bebendo Coca-

Cola e assistem os filhos brincarem no lago gélido, tendo ao fundo o desértico Ártico Polar. 

Os traços do estado e de sua imposição de cultura territorial dão segurança aos pais e a quem 

assiste ao vídeo, a família ideal, com seus princípios morais garantidos, vendo seus filhos 

crescerem em segurança e envelhecerem tranqüilamente, podem, então, comprar a Coca-cola, 

que faz parte desse bem-estar da família ideal moderna. 

 A música e os efeitos sonoros remetem à calma e segurança, porém com um final 

encorajador, com o time37 sincronizado para quando o urso chefe pega a garrafa contour e está 

para beber um gole do refrigerante. A imagem mostra desde a segurança passada pela mãe, 

até o prazer do Pai em beber Coca-Cola e se surpreender com seu sabor. A assinatura é “Life 

Tastes Good. Coca-Cola”, ou “A Vida tem Gosto Bom”, ou ainda porque não refletir como: a 

vida moderna, com uma família idealizada e, com um território bem definido, merece uma 

Coca-cola (Ilustração 1).  

                                                
37 Do inglês time. Tempo; no caso o tempo simultâneo entre áudio e vídeo, sem atrasos ou adiantamentos.  
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Ilustração 1 

 

O segundo vídeo mostra outro aspecto da modernidade, a massificação gerada pela 

indústria cultural e as mídias de massa. Não temos atores principais, mas sim dezesseis ursos 

formando um único bloco concreto e uniforme, todos iguais, do mesmo sexo, com as mesmas 

idades e sem nenhum adorno ou roupa personalizada que os distingue dos demais. Os 

dezesseis ursos ainda têm movimentos semelhantes e de certa forma agem em conjunto como 

levantar a cabeça ou beber o refrigerante. O local permanece sendo o Ártico Polar, mas dessa 

vez a ação não se encontra no território e sim no céu escuro. 

  O comportamento dos ursos de forma uniforme acontece desde o começo em que 

mostra um urso indo ao encontro da massa. No momento em que todos estão sentados “liga-

se”38 o espetáculo e uma aurora surge no céu. Nesse momento todos levantam a cabeça e 

assistem admirados, enquanto o som de várias garrafas de Coca-cola abrem, exatamente todos 

olham para a garrafa e bebem o refrigerante. Alguns detalhes da massificação é que o 

refrigerante é posto na mão direita de todos os ursos e que o movimento de beber é muito 

semelhante de todos.  

 O comportamento dos ursos é o mesmo que o de uma pessoa ao assistir a uma 

televisão, por exemplo, pois ao ligá-la, recebem informação sem resistência, e com isso a 

Coca-cola se insere de forma a fazer com que os indivíduos criem o hábito de abrir uma 

garrafa sempre que assistirem à televisão. Pavlov já havia demonstrado a ação que o som tem 

ligado à ação, pois o som do abrir da garrafa com a ação de assistir a um espetáculo estão 

sincronizados de forma a serem percebidos de uma só vez.  
                                                
38 Referindo a ligar um aparelho de comunicação para as massas, como o Rádio ou a Televisão. 
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Após o efeito, a assinatura final mostra a expressão de um dos ursos feliz em tomar a 

bebida, com a garrafa contour na mão, e a assinatura do vídeo: “Always Cool, Always Coca-

Cola”; “Sempre legal, Sempre Coca-Cola”, reforçando a idéia de que sempre ao assistir a um 

espetáculo sempre deve ter em mãos Coca-Cola (Ilustração 2). 

 

 
Ilustração 2 

 

6.2 Vídeos com Representações Pós-Modernos – The Coke Side of Life 
 

6.2.1 Estúdio Coca-Cola 

 

Neste vídeo publicitário de 30 segundos, o importante é verificar o tema de mistura de 

elementos das neotribos, como seus adornos, ritmos musicais e os músicos escolhidos para o 

evento. Como já visto por Maffesoli (1998), Harvey (2001) e Coelho (1995), uma 

característica pós-moderna é a aceitação de várias verdades, não negando nada, nem mesmo 

aquilo que está substituindo. O vídeo possui apenas um ator do sexo masculino, com 

aparência jovem e com duas camisas, uma branca de manga cumprida por baixo de uma preta 

com manga curta. Com movimentos curtos e rápidos, atua por mímica em um local sem 

identificação, com fundo branco, e uma mesa com um liquidificador. Até aí não há nada de 

especial, porém ao ligar o liquidificador39 e começar a preparar a mistura, surgem, através de 

efeitos especiais, no corpo do ator, os elementos que serão combinados. São os adornos e 

itens usados pelas diversos grupos urbanos encontrados nas cidades do Brasil, além desses 
                                                
39 Aparelho elétrico com a finalidade de cortar e picar alimentos além de misturá-los, porém neste caso, usado 
sabiamente para “misturar culturas”.  
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itens, outros símbolos são colocados na mesma cena de forma a acentuar a presença de 

personificações durante o vídeo. A unidade e a força dos códigos tribais estão na sincronia do 

locutor com as mímicas do ator. O texto produzido para o vídeo dá a noção de como ele foi 

pensado: 

 
A Coca-Cola apresenta a receita pra juntar as diferenças. Junte o HipHop do 
Marcelo D2, com a MPB do Lenine. Misture também, o HardCore do CPM22, e o 
Axé do Babado Novo. O resultado é o Estúdio Coca-Cola, uma fusão musical 
inédita. Acesse o site, assista aos shows e confira os bastidores. Acesse coca-
cola.com.br/musica.  

 

Para se juntar as diferenças, conforme dito no texto, a idéia foi “misturar em um 

liquidificador” as diversas músicas de diferentes tribos de forma a criar uma relação entre 

elas. É nessa miscelânea de conceitos e formas de viver que a fronteira começa a se desfazer, 

antes defendida pela campanha “Always Coke” agora com o despertar dos prazeres de 

descobrir o estranho, o diferente. Não é, de fato, como o texto sugere, o resultado desta 

mistura ser o Estúdio Coca-Cola, mas indo um pouco mais além da marca e do capitalismo, 

encontramos os elementos pós-modernos defendidos por M.Maffesoli ao longo desse estudo. 

Nota-se que os elementos neotribais estão presentes, pois a cultura dos subgrupos é 

fortalecida pelo fato de que, ao se juntar as diferenças está admitindo-se que não há mais uma 

homogeneidade das massas e que elas estão se personificando, buscando interagir com outras 

culturas, quebrando as estruturas antes defendidas pela modernidade, porém sem negá-las. Por 

exemplo, não se nega em nenhum momento o cristianismo, mas também não exclui as outras 

seitas ou religiões. O que se busca é ter contato com tudo, mesmo que não vá se ocupar.  

No vídeo, o primeiro elemento a ser 

misturado é um medalhão (Ilustração 3), símbolo do 

movimento Hip Hop, junto com ele surge a batida da 

música colocada ao fundo, e aparece a imagem de 

um de seus divulgadores, o cantor Marcelo D240. 

Essa é a primeira tribo a ser chamada, possuindo 

linguagem, som, roupas, tatuagens e outros adornos 

específicos, além de se encontrarem basicamente nas vilas, periferias e em outros locais mais 

afastados dos centros urbanos. Fazem pichações como forma de expor sua arte e suas músicas 

                                                
40 Carioca da Zona Norte, foi camelô quando jovem. Em 1998, lança seu disco solo “Eu Tiro é Onda”, ousou 
pela mistura de hip hop com elementos de samba e bossa. 

Ilustração 3 
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são basicamente rimadas, cantando o seu difícil cotidiano. Tem como exemplo os negros 

norte-americanos da periferia de Nova York.  

Após os símbolos irem para o liquidificador, 

o segundo elemento é uma guitarra (Ilustração 4) e o 

locutor menciona a MPB41 de Lenine42, junto com 

sua imagem. O som que antes seguia as batidas do 

Hip Hop muda para som de guitarra. Nesse espaço 

encontramos diversos elementos populares ainda 

com pensamento massificado da MPB em buscar as 

classes médias, mas o cantor tem experiência em mistura de ritmos e é um dos personagens da 

revolução na nova MPB. De novo o ator coloca os ritmos e códigos no liquidificador.  

Segundo o locutor, o próximo passo é 

misturar o som do CPM2243, o que traz a linha dos 

emocore, uma vertente mais suave dos punks 

hardcore, no caso uma pulseira (Ilustração 5). A 

tribo dos Emos, com seus símbolos próprios, possui 

um estilo de vida próprio e uma forma de vê-la um 

pouco mais depressiva. Suas músicas tratam de 

amores mal resolvidos, passam lápis no olho, andam de preto,  estampa xadrez, e possuem 

franja acentuada, outras tribos repudiam algumas atitudes dos Emos, pois os homens desta 

tribo são sensíveis.   

Por fim, o último dos elementos a misturar 

vem do Babado Novo44, com ritmo animado do 

nordeste, que atrai não apenas algumas tribos, mas é 

um forte gênero musical que leva multidões à Bahia 

no carnaval para seguirem os trios elétricos. O ritmo 

musical mistura diversas músicas como o frevo, o 

forró, o maracatu e até o reggae. O símbolo a ser 

                                                
41 Música Popular Brasileira. Surgida no momento de declínio da Bossa Nova. 
42 Pernambucano de Recife. Em 1997, lançou pela BMG seu primeiro disco solo, "O Dia em que Faremos 
Contato", unindo música eletrônica, ritmos nordestinos e samba. 
43 Banda de punk rock-hardcore, CPM 22 está renovando o cenário do rock nacional. 
44 Banda de Axé, com estilo próprio implantado pela banda, que mistura o pop aos tambores da Bahia. 

Ilustração 4 

Ilustração 5 

Ilustração 6 
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colocado no liquidificador é um Dreads45 (Ilustração 6), e com ele a música de fundo passa a 

ser o axé. No momento em que termina a colocação dos itens no liquidificador, surge a 

logomarca do programa e logo a mistura se espalha pela tela manchando o branco do fundo 

com as cores do programa. Após é apresentado os serviços que estão disponíveis na mídia 

internet, e as possibilidades que se ganha com a interação. 

O pensamento da união das tribos e da reunião dessas em torno da televisão dá as 

primeiras noções de que a Coca-Cola começa a ser vista como uma celebridade. Ao pegar 

vários signos de diversas culturas e tentar usá-los em prol de sua imagem, está passando a 

idéia de que ela será a base de uma ligação entre as tribos e por que não seria o ponto de início 

para as trocas entre grupos na contemporaneidade. A Coca-cola então, busca, esse contato 

com o seu público-alvo da forma mais primitiva de ritual, através dos totens tribais, sendo o 

produto, o novo totem das neotribos. O vídeo no seu final ainda faz uma ligação musical 

muito sutil, pois é por apenas poucos segundos, com outra campanha da Coca-Cola, em que 

mostra que um dos lados Coca-Cola da vida é aceitar e viver as diferenças, ponto chave para a 

aceitação das tribos e da pós-modernidade.  

  

6.2.2 Viva as Diferenças. 

 

Este vídeo publicitário de 60 segundos dá uma interessante abordagem ao tema 

contemporâneo dos jovens que procuram por características de diversas culturas urbanas a fim 

de aprenderem e trocarem experiências de vida. Neste caso, o vídeo mostra a Coca-Cola como 

sendo a ligação entre as tribos, de forma que quando o ator principal aborda uma pessoa 

diferente, usará o refrigerante como a chave para o acesso e, após o contato, o ator receberá 

uma característica do sujeito abordado. A chave-mestra46 neste caso é a garrafa contour, 

símbolo pós-moderno do capitalismo e da globalização, encontrada em qualquer lugar do 

mundo47, após a Segunda Guerra Mundial48. O símbolo máximo da empresa aparece a todo o 

momento nas cenas, inclusive no slogan final da campanha, sempre reforçando a identidade 

da garrafa da Coca-Cola inserida nas tribos urbanas. 

                                                
45 Um tipo de corte de cabelo, símbolo dos indianos, africanos e que encontrou visibilidade mundial com o 
reggae e Bob Marley. 
46 Em alusão a uma chave especial que consegue abrir todo o tipo de porta.  
47 Fonte: Coca-Cola web Site. 
48 Guerra em que as grandes forças mundiais combateram entre si no período de 1939 a 1945, divididas entre 
Eixo: Alemanha, Itália e Japão contra os Aliados: Inglaterra, França, EUA e URSS.  
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Ilustração 7 

O ator principal é um homem branco, com aparência 

jovem, que veste roupas normais com cores neutras, não 

possui nenhum adorno, seu cabelo possui um corte modesto e 

não apresenta nenhum símbolo ou característica que o 

identifique a um credo ou cultura (Ilustração 7). O local onde 

se encontra são as ruas de uma metrópole, com pessoas 

passando a todo o momento, carros em movimento, prédios, 

praças e o comércio típico de uma metrópole. O ator então circula pelos vários cantos dessa 

cidade à procura de sua diversidade cultural existente não em eventos, mas nos sujeitos 

coadjuvantes nas cenas. 

 O primeiro encontro é com uma mulher jovem toda 

vestida de preto com maquiagem no rosto, de aparência 

mórbida, com os cabelos lisos e gestos sutis. Não possui um 

grupo junto dela, mas, ao olhar para garrafa, aceita e toma um 

gole junto com o ator (Ilustração 8). A música de fundo não 

perde o seu formato, mas ganha traços mais de uma bateria de 

banda rock. O ator então aparece com a pele um pouco mais 

branca, os cabelos pretos e lisos, com botas de couro.  

Ao andar pela rua encontra um novo grupo de pessoas 

que estranham o visual do ator, mas ao oferecer o refrigerante 

a desconfiança deste grupo desaparece, e um dos integrantes 

aceita a bebida (Ilustração 9). Este grupo contém negros e 

latinos, sendo que o que aceita a bebida é um negro, com 

correntes, brinco, lenço na cabeça, camiseta usada por rappers 

e outros adereços. O som passa a contar com uma batida do estilo rap e o cantor passa a fazer 

rimas. Ao dividirem o refrigerante, o ator sai possuindo a pela negra, correntes, camiseta 

iguais as do rapper. A maneira de andar também está diferente do começo, agora apresenta 

um pouco mais de confiança.  

A próxima abordagem é com um senhor idoso 

(Ilustração 10), de chapéu cowboy, com um bigode 

extravagante, tocando chocalho junto com outros integrantes 

de uma banda. O ator não oferece a bebida mais, mas sim a 

cena já mostra os dois compartilhando o refrigerante, logo o 

Ilustração 8 

Ilustração 9 

Ilustração 10 
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personagem sai com o bigode do velhinho. A música possui os traços da banda em que o 

mesmo entrou em contato. Numa praça, sobe em cima de uma árvore e bebe junto com um 

passarinho. A próxima cena mostra ele com todos os adornos anteriores, agora com a pata e 

bico de passarinho. A forma do personagem agora se torna surreal, sendo vista com espanto 

até por uma pessoa fantasiada de passarinho. O som ainda traz assovios sem perder o ritmo 

central da música e logo passa a ter instrumentos diversificados.    

Ao pedir carona para uma Van, entra agora em 

contato com integrantes de uma orquestra sinfônica 

(Ilustração 11). Todos vestidos para uma apresentação e, 

entre os diversos instrumentos, uma mulher sorridente aceita 

compartilhar a bebida. Logo ao sair da van e se despedir, o 

ator se apresenta com óculos. A música muda o sentido e 

ganha o peso de Hard Rock quando o ator se aproxima de 

uma banda de garagem. Uma banda punk ensaia com seus instrumentos e um dos jovens com 

um cabelo estilo moicano (Ilustração 12) aceita a bebida e divide um gole de Coca-Cola. O 

personagem agora possui o topete do rapaz, mas sem perder o cabelo da garota do começo do 

vídeo. A viagem continua e ainda encontra com um senhor tocando tambores (Ilustração 13), 

do qual fica com o cachecol, e um escocês (Ilustração 14) que fica com sua saia. Em cada 

passagem, a música principal se adapta ao estilo de cada pessoa.  

 

A intenção aqui está nas misturas e na busca pelo estranho, uma característica humana, 

que antes havia sido obscurecida pela luz da racionalidade e da sua exatidão. O homem do 

ocidente antes possuía suas regras e leis, apoiadas por uma moral cristã, uma cultura de 

consumo e um território sem aberturas para novas possibilidades. Não poderia se falar em 

viver as diferenças, pois isso seria quebrar com o racionalismo imposto por tais regras.  

 Nessa busca por viver as diferenças e ir ao encontro do estranho, do desconhecido, o 

personagem acaba sem mais refrigerante, o que sugere que sua aventura acabou, porém ao 

Ilustração 11 

Ilustração 12 Ilustração 13 Ilustração 14 
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olhar para o horizonte repara que existe uma mulher igual a ele. Neste caso, são iguais não 

pelo nacionalismo, moral, religião ou tribo, antes mostrada pelos ursos sendo todos brancos 

como o seu território, mas sim por seus ideais de procurar compartilhar suas culturas, e isso é 

pós-modernidade.  

 A mulher possui a idade aproximada do ator, porém possui asas de harpas, cabelos 

tipo dreads, uma toca rastafari, saia de bailarina, antena de 

rádio, tatuagem no braço, pernas de esqueleto e, 

principalmente, uma garrafa contour, cheia de Coca-Cola 

para poder dar e receber cultura (Ilustração 15). No final os 

dois se aproximam e vão ao encontro do refrigerante, a 

grande mistura de elementos que estava por surgir dá lugar 

à assinatura final, Viva As Diferenças, sendo que o símbolo 

não era da Coca-cola, mas de uma silhueta da garrafa feita com os instrumentos dos diversos 

grupos musicais que ali estavam (Ilustração 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Relação Entre os Vídeos 

 

 As interpretações aqui formuladas vão ao encontro com teorias já vistas nos capítulos 

anteriores, ligadas ao mundo em que vivemos, dito pós-moderno, e concordando com suas 

manifestações e  organizações. O modo de achar uma relação entre eles para discussão é ver 

os comportamentos das situações semelhantes e comparar as diferentes maneiras de agir.   

 A primeira observação que se pode constatar é a maneira como é tratada a diferença 

entre pessoas e indivíduos. Nota-se claramente que nos vídeos ditos modernos a 

caracterização dos ursos é extremamente uniforme, eles eram iguais e representavam a 

Ilustração 15 

Ilustração 16 
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massificação e individualização do sujeito. A forma de indistinção entre os ursos lembra o 

fator dos robôs produzidos em série para trabalhar em série sem que necessite de um 

pensamento mais humano no serviço. Robôs não precisam ser diferentes, podem ser iguais e,  

caso algum comece e ter diferença do restante está com defeito, mas no nosso caso são 

excluídos, como muitos punks e hippies eram. Hoje as pessoas buscam ser diferentes e os 

vídeos pós-modernos enfatizam a necessidade do sujeito querer ser diferente, nem que seja 

por pequenos detalhes. Umberto Eco fala com propriedade dessa transformação de 

identidades e de quebra do território, na passagem da modernidade para a pós-modernidade: 

 
As identidades modernas eram territoriais e quase sempre monolingüísticas. 
Consolidaram-se subordinando regiões e etnias dentro de um espaço mais ou menos 
arbitrariamente definido, chamado nação, opondo-o – sob sua forma dada 
organização estatal – a outras nações. (...) Por outro lado, as identidades pós-
modernas são transterritoriais e multilingüísticas. Estruturam-se menos pela lógica 
dos estados do que pela dos mercados (ECO, 1999, p.59). 

 

 Para se buscar a diferença tem de haver a mistura de culturas, pois se um objeto é 

homogêneo ele precisará de outro objeto para que possa se misturar. Então a segunda 

observação a se fazer em relação aos vídeos é a homogeneidade dos ursos e do cenário em 

que se encontram, pois no caso dos ursos o cenário era apenas o gélido pólo Norte. A 

homogeneidade do branco e o fundo infinito davam uma noção de distanciamento que a 

modernidade pretendia dar as pessoas, pois aquilo reforçava o poder do território, diferente do 

ator que percorreu diversos cantos da mesma cidade e encontrou uma diversidade de cultura. 

Maffesoli mostra as cidades urbanas como o local onde estas misturas acontecem: 

 
Assim como as cidades deram o tom aos modos de vida do conjunto dos países, a 
sinergia tecnologias-metrópoles faz do mundo inteiro uma aldeia <<global>>, onde 
as modas, os costumes, os pensamentos, s músicas e os esportes são partilhados sem 
que as diferenças de classe, as especificidades locais ou culturais determinem 
mudanças notáveis (MAFFESOLI, 1997, p.245). 

 

  O cenário era tão variado, que apenas a escolha do tema música gerou dois atores 

completamente diferentes de um ser humano, sendo que a mistura desses diversos conceitos, 

linguagens e ritos pode gerar uma infinidade de modos de viver e formas novas de cultura. 

Ainda com o olhar de Maffesoli sobre a cidade como produtora e difusora de múltiplas 

culturas: 

 
A cidade tornou-se então um cadinho gerador de grupos miméticos, matriz que 
favorece a superação da autonomia e reforça o fato de que só existo em relação ao 
outro, na relação com o outro, sob o olhar do outro. (...) É sobre tudo interessante 
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destacar o ritmo específico que secreta, característica da estética pós-moderna. 
Trata-se de um ritmo sincopado, com tendência a agregar mais do que distinguir. 
(MAFFESOLI, 1997, p245). 

 

 A terceira observação neste caso está na diferenciação que se buscou entre tribo e 

família, tanto num caso como no outro trataram de forma oposta estes dois termos. A família 

foi, nos primórdios, a base para a constituição de uma tribo e não se observou nada dela nos 

vídeos da “The Coke Side of Life”, nem as tribos na “Always Coke”. Conforme se mostra, a 

família moderna passa a ser idealizada como um pai trabalhador, uma mãe dona-de-casa e 

filhos educados e comportados, isolados dos demais acontecimentos, vendia-se para as 

famílias, com seu conjunto organizado e sistemático de valores. Essa estrutura de família é 

acompanhada por Schwartz (1998) que vê uma mudança nesse comportamento, tendo outras 

formas de núcleo familiar se constituindo. O foco passa a ser as tribos, com suas 

efervescências e vivências, nunca foi tão bom se misturar com estranhos, participar de 

comedorias, viver em conjunto, não foi mostrado em nenhum momento a família ou qualquer 

um de seus papéis na sociedade nos vídeos pós-modernos. De fato, parece ser melhor vender 

para as tribos que possuem um ethos49 semelhante do que para a família, pois possuem 

pessoas diferentes, organizadas em num mesmo ambiente sim, mas com conceitos e objetivos 

muitas vezes opostos.  

 O produto Coca-Cola acompanha essas transformações da sociedade, assiste por cima 

os acontecimentos e efervescências produzidas, adaptando-as para suas campanhas 

publicitárias. Esse acompanhamento tem como resultado um produto estabilizado na mente 

das pessoas ao longo dos anos, trabalhando sempre em conjunto com as teorias de 

comunicação. Observa-se então uma transformação no produto, não na forma física, mas na 

forma conceitual, pois passa de um produto condicionado às massas como produto da cultura 

industrial, para um produto já pensado como símbolo e objeto tribal, levado ao pedestal de 

totem e,  mais, seu poder no mundo globalizado pode levar a imagem a status de celebridade. 

O refrigerante antes levado à mente das pessoas, através da televisão como forma de bem-

estar dentro da sociedade, agora é visto como a chave para entrar nas tribos e delas conseguir 

seus segredos.  

 Os vídeos em comparação direta mostram que a transformação da campanha 

publicitária ocorreu alterando alguns parâmetros sócio-antropológicos. A comunicação passou 

a olhar para as diferenças e não mais para os iguais, buscou a mistura do que a 
                                                
49 Do grego Ethos. Ética de convivência; Maneira de viver, de se comportar no meio-ambiente em se habita. Dos 
primórdios poderia se dizer possuir uma relação de harmonia com o meio-ambiente. Relativo à cultura produzida 
e aplicada no local da mesma.  
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homogeneidade, observou a mudança dos indivíduos para pessoa e da passagem da família 

para as tribos. Umberto Eco (1999) lembra Renato Ortiz, quando observa que: 

 
A oposição “homogêneo/heterogêneo” perde importância; é necessário, pois, 
entender como segmentos mundializados – por exemplo os jovens, os velhos, os 
gordos, os desencantados – compartilham costumes e gostos convergentes “O 
mundo um mercado diferenciado constituído de camadas afins. Não se trata de, pois, 
de produzir ou vender artefatos para ‘todos’, mas de promove-los globalmente entre 
grupos específicos” (ECO, 1999, p.171). 

 

A publicidade deixa então de buscar uma comunicação mais massificada e passa a 

atingir os segmentos de forma mais precisa e emocional. Durante a transformação da 

sociedade de moderna para pós-moderna, os vídeos da Coca-Cola encontram um novo espaço 

na mente das pessoas, agora como celebridade, tornando-se indispensável para a harmonia 

entre as tribos.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

O objetivo desse estudo era aliar nas práticas publicitárias as teorias da antropologia e 

da sociologia, com ênfase nas obras de M.Maffesoli. Com esse pensamento, buscou-se 

trabalhar uma diversidade de autores para um melhor entendimento de todo o objeto de 

estudo.  

No grande objeto de estudo, a sociedade contemporânea, procurou-se conhecer um 

pouco melhor os caminhos que ela percorreu até se tornar pós-moderna. Com o olhar voltado 

para a comunicação social, passou-se pelo período clássico grego e pela recente modernidade. 

Maffesoli dá ênfase ao retorno dos conceitos gregos que se mesclam com os modernos, 

criando todas as possibilidades das atuais efervescências. É interessante destacar  que o 

entendimento da pós-modernidade na vida contemporânea já produziu questões de abordagem 

para a possibilidade de usar várias mídias de diferentes maneiras, com novas formas para 

abordagem dos consumidores. Essas mídias, formas de comunicação, estão inseridas dentro 

da cultura atual que Muniz Sodré (2006) vê como uma “ethos midiatizada”. 

Antes as mídias modernas eram vistas como formas de comunicação unicamente 

voltadas para a massa, mas conforme ela se segmenta, perdem tais características e adentram 

na sociedade, criando raízes com centenas de ramificações, tendo o controle das massas 

reduzido ao caule central (TVs, Rádio, Jornal). Essas microramificações entraram na 

sociedade de tal forma que as pessoas passaram a se comunicar pelos meios midiáticos, não 

mais recebendo informações, mas dando informações, principalmente na internet, em que elas 

criam uma nova forma de viver, sugerindo que a simulação do mundo cibernético pode ser 

visto como real. A publicidade pode encarar essa nova vida midiatizada com o olhar de 

Baudrillard e Maffesoli: 

 
Como Baudrillard, Maffesoli também promove desestabilização, desordem e 
desconstrução dos modelos dominantes. Mas a diferença entre ambos reside no fato 
de Baudrillard mirar a sociedade de consumo, os objetos e as imagens, mostrando 
suas fraturas e desaparições, fragmentos e disjunções, enquanto Maffesoli os 
percebe como elementos de coesão social, laços simbólicos forjando estilos de 
comunicabilidade (FAMECOS, nº25, p33). 

 

 Tal desestabilização se deve à mistura de realidade com o artificial, a 

publicidade se engajando nesse sentido e criando seus objetos falsos de consumo 

(Baudrillard) ou manifestações e expressões das efervescências sociais (Maffesoli). O meio de 

propagação das mensagens é discutido agora pelos símbolos que se espalham por suas 
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ramificações até chegarem às tribos. “De olho na aparência, acústica e visibilidade das 

imagens, Maffesoli as percebe como dimensões afirmativas da arte tecnológica, como vetores 

do estilo comunitário e interações tribalistas” (FAMECOS, nº25, p.35). De acordo com esta 

apreciação, verifica-se a importância de usar os códigos tribais apropriados nas ramificações 

das mídias corretas, para que haja interações, e que o resultado mercadológico possua algum 

efeito.  

A The Coca-Cola Company entra nessa sociedade contemporânea utilizando a 

comunicação entre empresa-consumidor ou capitalismo-pessoas, no caso a sua publicidade. 

As campanhas publicitárias da empresa se preocupam com a aparência, acústica e visibilidade 

da marca, em relação ao seu produto, sempre mostrando o mesmo como objeto tribal. O seu 

valor de troca não representa mais uma simples questão capitalista, moeda/produto, mas passa 

a ser simbólico, moeda/status, pois o valor do refrigerante entra para o imaginário das pessoas 

dentro do seu grupo como um totem tribal dos primórdios. Essa maneira de querer ser vista é 

confundida com o ethos do carpe diem, o retorno ao pensamento da antiguidade só 

possibilitado pelo pós-moderno.  

O imaginário é visto de forma positiva, pois ao agregar um valor fictício sai da questão 

que o objeto cumpre, uma única e exclusiva função50, ele não passa a ser massificado, entra 

para a personificação e simbolização dos objetos, fugindo do banal, criando e possibilitando 

que um refrigerante possa ganhar status mágico. A magia, para as tribos primitivas, é o 

começo da estruturação do maná, posteriormente agregando outros conceitos e se 

estabelecendo como totem, mas para tal efeito esse objeto deve estar de acordo com o 

surgimento de determinada tribo. 

Ao observar os vídeos publicitários da Coca-Cola pós-modernos, a avaliação mostra 

características de heterogeneidade, ritos e mistura de símbolos diferentes de forma até surreal, 

neste caso muito próximo da magia. Essa mistura de elementos ligando a magia da Coca-Cola 

com os desejos do táctil e as efervescências neotribais, fazem da campanha “The Coke Side of 

Life” uma combinação ideal entre a empresa capitalista e seus consumidores cidadãos. O 

entendimento que a campanha faz da pós-modernidade e suas sociabilidades leva a pensar em 

Umberto Eco quando vincula os valores do consumo com a cultura da sociedade atual: 

 
Para vincular o consumo com a cidadania, e vice-versa, é preciso desconstruir as 
concepções que julgam os comportamentos dos consumidores predominantemente 
irracionais e as que somente vêem os cidadãos atuando em função da racionalidade 

                                                
50 Neste caso lembra-se as antigas propagandas da Coca-Cola em que o produto a ser consumido tinha o ponto 
forte de refrescar a baixo custo. 
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dos princípios ideológicos. Com efeito costuma-se imaginar o consumo como o 
lugar do suntuoso e do supérfluo onde os impulsos primários dos indivíduos 
poderiam alinhar-se com estudos de mercado e táticas publicitárias. (ECO, 1999, 
p.45). 

  

O presente trabalho teve, como início do seu processo, o pensamento de que ao invadir 

o universo da publicidade, deve-se ter noção de que unicamente com conceitos 

mercadológicos para venda esquece ou confunde as pessoas com mero target51. Lembrando, a 

transformação pós-moderna fez com que as pessoas fossem transformadas de indivíduos para 

sujeitos, de tal forma que a sistematização de dados propostos pela ABA/Abipeme ainda vê os 

consumidores irracionais, ou, se apropriando das palavras de Eco, com “impulsos primários”, 

sendo os produtos tratados meramente como objetos.  

Atenta às transformações pós-modernas, a The Coca-Cola Company usa a campanha 

“The Coke Side of Life” para se inserir no contexto sócio-cultural como estrutura e base das 

neotribos urbanas. O estudo verificou a importância do aprendizado da sócio-antropologia 

para a comunicação do ponto de vista da publicidade. Esse trabalho foi um primeiro passo 

para o entendimento da ligação que se pode fazer entre empresas, marketing e capitalismo 

com os consumidores, pessoas e cidadãos, sem que a base sólida do mercado prejudique a 

visão subjetiva do sujeito. Essa pesquisa buscou, através de Michel Maffesoli, 

preferencialmente, uma primeira abordagem nas teorias antropológicas e sociológicas que 

podem ajudar o publicitário a melhorar seu contato com as pessoas consumidoras desse 

mundo globalizado, capitalista e agora, mais do que nunca, emocional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
51 Do inglês, alvo. No contexto traduz para público-alvo. 
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Anexo I  - Classificação socioeconômica - critério Abipeme. 
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O critério Abipeme sucede a um outro preconizado pela Associação Brasileira de 

Anunciantes - o critério ABA - e foi desenvolvido pela Associação Brasileira de Institutos de 

Pesquisa de Mercado com as mesmas finalidades do anterior, ou seja, dividir a população em 

categorias segundo padrões ou potenciais de consumo. Como o anterior, esse critério cria uma 

escala ou classificação socioeconômica por intermédio da atribuição de pesos a um conjunto 

de itens de conforto doméstico, além do nível de escolaridade do chefe de família.  

O critério resultante, conhecido por ABA/Abipeme, passou por revisão atualizada 

desenvolvida pela Marplan Brasil e LPM/Burke, chegando-se a um novo critério de 

pontuação, atualmente em vigor, que passou a denominar-se simplesmente “critério 

Abipeme”. A classificação socioeconômica da população é apresentada por meio de cinco 

classes, denominadas A, B, C, D e E, correspondendo, respectivamente, a uma pontuação 

determinada. 

Alguns dos itens de conforto no lar (aparelho de videocassete, máquina de lavar roupa, 

geladeira com ou sem freezer acoplado e aspirador de pó) recebem uma pontuação 

independentemente da quantidade possuída; outros (automóvel, TV em cores, banheiro, 

empregada mensalista e rádio) recebem pontuações crescentes, dependendo do número de 

unidades possuídas. Da mesma forma, a instrução do chefe da família recebe uma pontuação 

segundo o grau de escolaridade. 

Assim, temos os seguintes valores de pontuação: 

 

INSTRUÇÃO  Abipeme 
Analfabeto / Primário incompleto 0 
Primário Completo / Ginasial Incompleto 5 
Ginasial Completo / Colegial Incompleto 10 
Colegial Completo / Superior Incompleto 15 
Superior Completo 21 
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ITENS DE CONFORTO FAMILIAR - CRITÉRIO Abipeme 
Os pontos estão no corpo da tabela abaixo: 

 
 

ITENS DE POSSE Não 
Tem 

1 2 3 4 5 Mai
s de 

6 
Automóvel 0 4 9 13 18 22 26 
Televisor em cores 0 4 7 11 14 18 22 
Banheiro 0 2 5 7 10 12 15 
Empregada mensalista 0 5 11 16 21 26 32 
Rádio (excluindo do carro) 0 2 3 5 6 8 9 
Máquinas de lavar roupa 0 8 8 8 8 8 8 
Videocassete 0 10 10 10 10 10 10 
Aspirador de pó 0 6 6 6 6 6 6 
Geladeira comum ou com freezer 0 7 7 7 7 7 7 
Computador        
Televisor branco e preto        

 
Os limites de classificação ficaram definidos: 

 
CLASSES CRITÉRIO Abipeme 

A 89 ou mais 
B 59/88 
C 35/58 
D 20/34 
E 0/19 

 
 

HISTÓRICO SOBRE A ESCOLHA DO CRITÉRIO ABIPEME UTILIZADO NA PESQUISA DO 
PERFIL SOCIOECONÔMICO E CULTURAL DAS IFES 

 

Conforme decidido na reunião de trabalho do Fonaprace realizada em Goiânia, no 

período de 16 a 18.08.95, a Regional SUDESTE ficou responsável pela pesquisa do perfil 

socioeconômico dos estudantes das Ifes. 

A regional voltou a se reunir em São Paulo nos dias 09 e 10.10.95, tendo como pauta a 

elaboração da pesquisa e estruturação, a saber: os critérios de aplicação (definição do 

universo, cronograma e forma de adesão dos estudantes), as estratégias de aplicação 

(articulações com Andifes, Conselhos Superiores das Ifes, UNE, DCEs ), os dados a serem 

pesquisados. Julgou-se importante coletar informações também sobre a saúde e vida cultural 

dos estudantes e definir a metodologia de caracterização socioeconômica. 
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Na oportunidade, formou-se um grupo de trabalho para o estudo, elaboração, execução 

e acompanhamento de todo o processo de desenvolvimento da pesquisa, bem como para 

elaborar seu relatório final. 

 

Com relação aos critérios de classificação socioeconômica, a Universidade Federal de 

Uberlândia sugeriu e se propôs a sediar a realização de um seminário, que aconteceu nos dias 

4, 5 e 6 de dezembro de 1995. Seu objetivo foi o de repensar a política de Assistência Social, 

analisando e debatendo suas implicações futuras, assim como também atualizar e aprofundar 

aspectos filosóficos e metodológicos relacionados com a caracterização socioeconômica e 

cultural. Visou, ainda, a discutir as metodologias ABA-Abipeme, Ração Essencial Mínima 

(Dieese) e Método Genebrino ou Distancial para subsidiar a pesquisa, que exige a escolha de 

variáveis segundo os quais os resultados devem ser analisados, seja ela de mercado, de 

opinião acadêmica ou científica. 

Essas variáveis, normalmente, se referem ao sexo, grupos etários, nível de 

escolaridade, renda individual ou familiar e, muitas vezes, à classificação socioeconômica dos 

indivíduos sob pesquisa e, até mesmo, ao estilo de vida. 

Do ponto de vista socioeconômico optou-se pelo critério Abipeme, a partir dos 

seguintes motivos: 

• Leva em consideração itens de conforto familiar; 

• Utiliza indicadores simples, passíveis de serem informados através de questionários de 

autopreenchimento; 

• A escassez de propostas, no âmbito acadêmico, a esse respeito; 

• A seriedade com que o estudo da Abipeme foi conduzido para o desenvolvimento de seus 

trabalhos. 

 

Nessas circunstâncias, o levantamento de informações sobre o nível de escolaridade do 

chefe da família (número de anos em que freqüentou a escola) e a posse de itens de conforto 

familiar são de fácil aplicação por parte do entrevistador e de resposta do ponto de vista do 

entrevistado. Além disso, os resultados até hoje obtidos com a aplicação do critério Abipeme, 

particularmente na pesquisa realizada pela UFOP (Universidade Federal de Ouro Preto) em 

1994, demonstram refletir a realidade. 
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RESUMO  

 
No espaço das práticas publicitárias, este estudo utiliza as discussões teóricas de M.Maffesoli, bem 

como uma análise de caso de vídeos da Coca-Cola, para refletir sobre o lugar das novas sociabilidades 

do mundo ocidental na comunicação. A publicidade trabalha no mundo pós-moderno, buscando seu 

público-alvo e tentando se comunicar com ele, ocupa um pequeno limiar onde se encontra e separa as 

empresas dos consumidores, confundindo a pessoa, observada na sócio-antropologia, em público-alvo, 

analisado pelo marketing, transformando-os em sinônimos. Com a pós-modernidade e as suas 

variações, a Coca-Cola cria uma nova campanha mundial, a "The Coke Side of Life", substituindo a 

"Always Coke". Os vídeos, ao serem analisados mostrarão os diferentes símbolos que cada campanha 

domina. O objetivo é que com este conhecimento poderemos encontrar mídias eficazes, símbolos 

apropriados, expressões corretas e formas de se aplicar a publicidade para o grupo de consumidores 

que realmente se deseja atingir. 

 

Palavras-chave: Pós-Modernidade, Comunicação, Publicidade, Sociologia, Antropologia, Michel 

Maffesoli, Coca-Cola, Tribos, Consumidores.  
 

ABSTRACT 

 
In the space of the advertising practical, this study it uses the theoretical quarrels of M.Maffesoli, as 

well as an analysis of case of videos of Coca-Cola to reflect on the place of the new sociabilities of the 

occidental world in communication. The advertising works in the world after-modern, searching its 

target and trying to communicate with it, occupies a small threshold where if it finds and separates the 

companies of the consumers, confusing the person, observed in soci-anthropology, in target, analyzed 

for the marketing, transforming them into synonymous. With after-modernity and its variations, Coca-

Cola creates a new world-wide campaign, "The Coke Side of Life", substituting "Always Coke". The 

analyzed videos when being will show the different symbols that each campaign dominates. The 

analyzed videos when being will show the different symbols that each campaign dominates. The 

objective is that with this knowledge we will be able to find medias efficient, appropriate symbols, 

correct expressions and forms of if applying the advertising for the group of consumers that really is 

desired to reach. 

 

Keywords:  After-Modern, Communication, Advertising, Anthropology, Sociology, Michel 

Maffesoli, Coca-Cola, Tribes, Consumers. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

No espaço de criação das práticas publicitárias contemporâneas, a presente proposta de 

estudo utiliza as discussões teóricas e conceituais, sobretudo de Michel Maffesoli, bem como 

o estudo de caso de vídeos da Coca-Cola, para refletir sobre o lugar das novas sociabilidades 

do mundo ocidental na Comunicação. 

No contexto de reflexão dessa pesquisa, a sociologia é uma ciência que estuda o 

comportamento e as representações sociais sob o ponto de vista das macroestruturas e das 

macrorelações. Já a antropologia estuda o comportamento e as representações simbólicas de 

diferentes comunidades culturais das pessoas entre pessoas sob um ponto de vista 

microestrutural. Por sua vez, Michel Maffesoli1, nas suas obras, acolhe esses dois campos de 

análise no espaço sócio-antropológico de reflexão das formas de estar do homem no mundo, 

fazendo uma relação entre macro e microambientes que a sociedade contemporânea vivencia. 

A publicidade, constante vendedora de conceitos, financiados quase sempre por um 

produto ou serviço de uma empresa, deve, para poder vender, ou transmitir ideologias, saber 

para quem se está passando a mensagem, ou como essas pessoas gostariam de ser abordadas. 

É nesse sentido que a sociologia e a antropologia têm a contribuir para a publicidade, 

buscando conhecer seus costumes e usá-los em benefícios dos seus produtos. O estudo da 

sócio-antropologia vem ajudar o publicitário a entender e compreender como as pessoas 

agem, seus costumes, como se comunicam e do que elas precisam, querem e/ou buscam para 

viver. 

A sociologia e a antropologia, com auxilio da arqueologia, funcionando em conjunto, 

observam e analisam as civilizações através dos tempos e como elas (co)existem no meio, 

captam o comportamento da sociedade, que é registrado, seja por ilustrações, ferramentas, 

impressos, eletrônicos, e mais recentemente, o meio digital (internet). No momento em que as 

peças são produzidas, fica sendo um registro dos costumes e da maneira de viver da época em 

si. A publicidade faz parte desses registros mais recentes, contribuindo e sendo uma extensão 

do capitalismo. Conforme Guimarães Rocha (2001), a publicidade situa-se entre os dois 

domínios fundamentais da economia, Produção e Consumo.  

Os publicitários são profissionais que estão entre a economia e a cultura, entre o 

capitalismo e sociedade. A organização dessa sociedade contemporânea tem como base 

econômica o capitalismo, um sistema econômico de organização da sociedade, baseado na 
                                                
1 Sociólogo, professor da Universidade René Descartes, Subournne, PARIS V, diretor do Centro de Estudos 
sobre o Atual e o Quotidiano (CEAQ) e editor da revista Sociétés e Cahiers de l’imaginaire. 
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propriedade privada, intelectual, e na liberdade de contrato sobre esses bens. Prega o livre-

mercado e, num mercado aberto, existe competição e concorrência constante entre todos os 

integrantes do sistema. Na busca de novos consumidores, abre fronteiras e busca interligar o 

diferente, fazendo isso dá espaço para uma nova forma cultural, a pós-modernidade2.  

Pós-Modernidade é a condição cultural do nosso contemporâneo, uma conseqüência 

inevitável da modernidade, ou apenas mais uma fase dentre as tantas que existem e que 

existirão. Vivemos num período pós-moderno e nele encontramos as suas peculiaridades, 

como as muitas culturas vivendo juntas, criando seus conflitos para poderem evoluir, 

desaparecer ou se modificar, não seguindo mais uma linearidade, mas entrando num caminho 

de misturas e de estranhezas, onde o racional cede, aos poucos, espaço para o emocional. 

Os consumidores da pós-modernidade comungam seus valores e ideais e também 

estão acessíveis a outras formas de pensar, tudo para encontrar prazer em suas vidas. Este 

prazer por viver é trabalhado com mais profundidade nos próximos capítulos, mas em certo 

ponto ele seria o combustível para que essa energia em prol do conhecimento de diferentes 

culturas aconteça. 

Os vídeos publicitários analisados pertencem à empresa The Coca-Cola Company, 

inserida na sociedade capitalista, sendo um de seus ícones, que atenta à pós-modernidade e às 

suas variações, cria uma nova campanha mundial, a “The Coke Side of Life”3, para substituir a 

famosa campanha “Always Coke”4. Esses vídeos, ao serem analisados, mostraram os 

diferentes códigos e símbolos que cada campanha domina. Uma voltada para a família e, com 

traços modernos, contrapondo à atual, voltada aos grupos sociais, neotribalismo para 

Maffesoli, e à pós-modernidade.  

A construção de campanhas publicitárias passa por entender, num primeiro momento,  

de forma simples, a pós-modernidade, e neste início, basta pensar em duas coisas opostas, ou 

diferentes, e misturá-las, o que der, será pós-moderno. Tanto pode-se dizer assim que David 

Harvey (2001) fala em colisão de diferentes mundos como característica pós-moderna. A 

passagem do moderno para o pós-moderno vem aos poucos e em pedaços. Por exemplo, na 

arte, Carol Strickland (2004) mostra que a pós-modernidade começou com as “fotografias de 

Rua” na década de 50; na economia, Daniel Bell5 vê o marco na passagem do pós-industrial 

                                                
2 Nota-se que a pós-modernidade e o capitalismo surgiram, ou nasceram juntos, após várias revoluções, 
começando com a Revolução Industrial e as chamadas revoluções "burguesas", marcadamente a Revolução 
Gloriosa inglesa, a Independência dos EUA e a Revolução Francesa. Neste caso a abertura de novos mercados 
abre a busca por diferentes visões e pensamentos, o Pós-Moderno. 
3 O Lado Coca-Cola da Vida. 
4 Sempre Coca-Cola. 
5 Cibercultura (LEMOS apud BELL, 2002, p.68). 
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na década de 20; e, na comunicação por que não com o advindo das NTC6 na segunda metade 

da década de 70. André Lemos lembra que, com esse avanço, “o homem amplia o desejo de 

agir a distância” (LEMOS, 2002, p72.), típico desejo “pós-moderno” de buscar o estranho. 

Não que esse desejo não existisse anteriormente, antes adormecido agora acorda e ainda 

recebe facilidades das novas tecnologias da comunicação. 

A publicidade trabalha todos os dias nesse mundo em conflito e estranho e até certo 

ponto, construindo e desconstruindo elementos antigos. Nas efervescências do tribalismo com 

seus segredos, segundo Maffesoli, ou até na sociedade virtual e real de Lemos, buscando seu 

público-alvo e tentando se comunicar com ele. Os conceitos de Maffesoli para essa pesquisa 

vêm então ocupar esse pequeno limiar em que se encontra e separa a publicidade da 

sociologia, que se encostam e se entrecruzam em seus conceitos e práticas. 

Um detalhe importante a ser lembrado é que a publicidade e os publicitários vêem as 

pessoas como potenciais consumidores, visto que a comunicação que esses profissionais 

fazem busca sempre vender um produto/serviço através de conceitos e idéias. Já para os 

autores fora da publicidade, como Michel Maffesoli, as pessoas são participantes de 

movimentos com identidade social, um grupo ou tribo de uma sociedade, tanto em 

menor como em grande escala. O ponto de vista, então, para esse estudo é lembrar que, nessa 

mistura de conceitos entre publicidade e sociologia/antropologia, a pessoa e o consumidor são 

sinônimos, portanto um consumidor será sempre uma pessoa e esta, um possível consumidor. 

O presente estudo tem como problematização o pensamento de que, ao invadir o 

campo da sociologia e da antropologia, a publicidade contemporânea pode fazer uso de 

leituras sócio-antropológicas, a fim de estabelecer um parâmetro para alcançar os gostos e 

costumes do seu público-alvo, cada vez mais seletivo e segmentado. Busca-se então 

compreender, através da luz dos conceitos de M.Maffesoli, Tribalismo e Estilo Pós-Moderno, 

se a sociologia é relevante ou não para a melhor adequação das peças nas campanhas 

publicitárias. A rota teórica para compreender o consumidor passa necessariamente por tais 

conceitos de Michel Maffesoli, que permitem entender um pouco melhor os costumes e 

maneiras de viver do consumidor pós-moderno, sempre tão procurados pelo publicitário. 

Até então a busca por descobrir quem era o consumidor que verdadeiramente se 

comunicava com o anúncio publicitário passava obrigatoriamente pelos critérios 

ABAP/Abipeme7, construídos na década de 90 nos moldes modernos, com a finalidade de 

dividir a população segundo padrões ou potencias de consumo socioeconômico. O critério 

                                                
6 Novas tecnologias de comunicação. (Telégrafo, TV, Rádio, Telefone, Cinema). 
7 ANEXO I 
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cria uma escala com itens domésticos e coloca para cada item uma pontuação que, ao final da 

soma de itens e valores, é atribuída uma classe social de “A” a “E”.  

O problema nasce simplesmente ao testar esse sistema com hipóteses, basta verificar 

na lista dos objetos domésticos itens como televisão em preto e branco ou videocassete, 

produtos não mais encontrados na linha de produção das empresas e substituídos por 

aparelhos de maior tecnologia. Ainda é notório o fato de produtos como DVDs, celulares, 

mp4 e computadores não se encontrarem na lista. Num segundo momento, essa lista nos 

impede de verificarmos a marca do produto, pois nada impede que dois dos pesquisados 

digam que possuam um automóvel cada, portanto recebendo 4 pontos cada. Nesse caso é 

omitida uma informação muito importante, de que um dos entrevistados possa ter um carro de 

valor (R$ 10.000,00), enquanto o outro um automóvel de (R$ 100.000,00) e, mesmo assim, 

com uma diferença de 100% do valor investido, ambos possuiriam 4 pontos. Um terceiro 

ponto de vista mostra que ter um videocassete dá 10 pontos ao entrevistado e um automóvel 

apenas 4. Isso se deve ao fato de um período histórico brasileiro em que o videocassete era o 

objeto mais moderno, portanto mais caro. Esse período histórico conturbado, em que esses 

critérios foram atualizados, refere-se à abertura das importações via Plano Collor e Plano 

Neoliberal, este último seguido até hoje pelo presidente Luis Inácio Lula da Silva.  

A procura de gráficos ou informações que mostrem a população do Brasil através do 

sexo começa pelo site do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, responsável 

pelos dados referentes à população do Brasil, logo contendo dados de todas as formas da 

distribuição populacional relativas ao sexo. Porém os dados são exatos e racionais, sendo 

apenas homens e mulheres, tipicamente cultura moderna, ocultam a classe dos homossexuais, 

que se destaca cada vez com mais força no mundo pós-moderno. As pesquisas publicitárias 

ainda se baseiam apenas em homens e mulheres, ignorando por completo os homossexuais. 

Fisicamente não há como negar que apenas existam esses dois extremos, mas, para a 

publicidade, não ver isso pode significar perdas astronômicas e, para os que percebem isso, 

uma grande possibilidade de lucros. 

A partir desse ponto, a busca por entender esse novo comportamento do ser humano e 

onde este está inserido, leva ao estudo sociológico, mais precisamente de Michel Maffesoli, e 

ao mundo pós-moderno. No momento em que a sociedade modifica seu comportamento em 

todas as áreas, seja ela moral, econômica, política, religiosa ou qualquer outra base primordial 

da estrutura de um viver, a publicidade acompanha naturalmente esse caminho cultural, sendo 

um reflexo do momento em que participa. 
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As estruturas da sociedade atual, com o avanço da alta tecnologia, estão se 

modificando em uma velocidade cada vez maior, e a comunicação e a troca de informações 

facilitadas pela internet dão oportunidade para que pessoas de culturas e hábitos diferentes 

possam se conhecer.  

Se um publicitário receber como produto para vender um skate, receberá junto uma 

descrição do público-alvo com certas especificações. Em grandes agências de publicidade, as 

informações sobre os consumidores são bem definidas, porém nas pequenas agências o 

consumidor se resume a classe social, sexo e faixa etária. Excluem seus gostos e ideais 

particulares e oferecem para uma massa sem identidade. O produto então não possuirá uma 

caracterização e será vendido para qualquer um. Ao recorrer aos sociólogos, mais 

precisamente a M.Maffesoli e as suas teorias, será provavelmente indicado que esse 

consumidor visado seja ligado a elementos próximos à tribo dos “Skaters” ou dos “Inline 

Roller Skaters”8, tribos conhecidas por suas roupas e acessórios, músicas, e seu território 

ocupado por pichações. No layout a ser produzido, o publicitário poderia fornecer tais 

indícios, a fim de causar maior reconhecimento na relação entre produto X público-alvo. 

Maffesoli (1998) mostra essa possível mudança que o publicitário dá no seu layout 

para poder entrar nas tribos que deseja. “Às vezes, o segredo pode ser o meio de estabelecer o 

contato com a alteridade no quadro de um grupo restrito; ao mesmo tempo ele condiciona a 

atitude deste último frente ao exterior, qualquer que seja ele.” (p.131). O segredo que ele fala 

são os pequenos detalhes culturais que aquelas pessoas criaram para se comunicar e viver 

entre si, de forma que uma campanha publicitária que adentre nesses códigos culturais se 

aproxima da melhor forma possível dos seus consumidores. Nessa fase pós-moderna, entrar 

usando os sentimentos das pessoas a um produto está se tornando um fator decisivo para 

quebrar a barreira da confiança de um produto. Qualquer expressão dita no anúncio pode soar 

para os compradores de skate como falso ou ofensa. Todo o cuidado é pouco e o publicitário 

que não estiver atento a esses detalhes poderá ter uma campanha invalidada. 

Para conhecer melhor o público-alvo contemporâneo, faz-se pertinente o estudo 

teórico da sociedade pós-moderna com seus conflitos e sua maneira de viver. Para relacionar 

essa área com a publicidade, buscou-se nas obras de Michel Maffesoli os seus conceitos a 

respeito das neotribos e suas efervescências. Com o conhecimento de suas teorias, voltadas 

para a comunicação, poderá se encontrar mídias mais eficazes, símbolos apropriados, 

                                                
8 Tribo urbana, consumidores direto do produto “skate”. Nome atribuído pelos próprios participantes dessa tribo. 
Fonte: orkut.com  
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expressões corretas e formas de se aplicar a comunicação para o grupo de consumidores que 

realmente se deseja atingir.  

No primeiro momento, busca-se então saber onde nós estamos, vendo os efeitos da 

mudança da sociedade moderna para a pós-moderna, na comunicação. O debate da pós-

modernidade é extremamente complexo, ressurgindo pensamentos da Grécia antiga e 

fundindo com os da modernidade. A abordagem do próximo capítulo é ver as conseqüências  

dessas transformações na comunicação, mais precisamente na publicidade. 
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2 A COMUNICAÇÃO NA PÓS-MODERNIDADE 
 

Não há nada melhor que começar a falar sobre pós-modernidade na comunicação do 

que voltar ao passado, pois a condição cultural do nosso presente é uma mistura de várias 

culturas de diversas civilizações espalhadas pelo mundo nos seus diferentes tempos, em busca 

de um excesso de informações que possa parecer novo: 

 
Essa ruptura da ordem temporal de coisas também origina um peculiar tratamento do 
passado. Rejeitando a idéia de progresso, o pós-modernismo abandona todo sentido de 
continuidade e memória histórica, enquanto desenvolve uma incrível capacidade de 
pilhar a história e absorver tudo o que nela classifica como aspecto do presente 
(HARVEY, 2001, p.58). 

 

Seja nessa colisão de mundos conforme Harvey, em que a pós-modernidade mistura 

diversos conceitos e ícones antigos com o presente, “criando” com antigos símbolos novas 

possibilidades. A comunicação participa ativamente nessas transformações dos símbolos, 

ícones e signos do passado, remodelando-os para o contemporâneo, tornando-os aceitáveis 

para a nova comunicação mundial. O passado nunca esteve tão presente em algo tão atual, 

basta verificar os registros de comunicação que as civilizações produziram, há muita 

semelhança com a que o presente produz, porém para a aceitação dessas obras, a civilização 

tinha que estar preparada para tal.  

Entretanto, a publicidade deve ter como entendimento uma diferenciação entre 

modernidade e pós-modernidade que está localizada no interior das pessoas. Justamente a 

mudança do indivíduo para o sujeito. Antes, o indivíduo se tornando uma única peça para uma 

grande engrenagem mecânica funcionar, a peça devia funcionar sem pensar, apenas usando a 

racionalidade e seu comportamento robótico9. Maffesoli lembra que:  

 
Se queremos compreender a nossa época, definir os contornos da socialidade 
(re)nascente, é preciso admitir que o indivíduo e o individualismo, teórico ou 
metodológico, base de sua racionalização, não fazem mais sentido (MAFFESOLI, 
1997, p.195).  

 

                                                
9 No filme de ficção, I Robot, do roteirista Akiva Goldsman, dirigido por Alex Proyas, é um exemplo dessa 
racionalidade robótica, de forma que os robôs apenas obedeciam aos comandos dos donos e faziam trabalhos 
mais braçais. No momento que um desses robôs passou a pensar, ou sonhar, já não era mais considerado como 
um robô. Atualmente os robôs cumprem funções bastante específicas, atuando principalmente em linhas de 
montagem, antigamente ocupadas pelos robôs-humanos “modernos”. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

  

Entra em evidência o sujeito trabalhado como pessoa, com seus sonhos, conceitos, 

aspirações, erros e virtudes, como um deus grego, total de si, sem precisar, por exemplo, de 

uma religião para estar em paz consigo.  

Para um melhor entendimento dessa mudança de pensar, que fará o publicitário mudar 

seus estilos de campanhas, é necessário uma visão da comunicação na modernidade e nos 

conceitos gregos, bases da pós-modernidade. 

  

2.1 A COMUNICAÇÃO NA MODERNIDADE. 

 

 Teixeira Coelho, em Moderno Pós-Moderno, começa falando da modernidade já 

mostrando uma característica muito forte desse tempo, tendo de comparar com as outras 

civilizações, que chamavam a si mesmas com nomes sólidos, por exemplo, de uma virtude, 

uma religião, uma fraternidade entre outros. “Cada um desses nomes é uma espécie de 

fundação, um pacto com a permanência. Nosso tempo é o único que escolheu como nome um 

adjetivo vazio: Moderno”. (Otávio Paz Apud Coelho, 1995, p.13). Talvez seja por isso que 

esse tempo esteja tão ligado à pós-modernidade, de fato, ele preparou o terreno para que as 

pessoas aceitassem uma nova condição de cultura.  

 A modernidade teve seu surgimento no início do século XVIII, segundo alguns 

pesquisadores, durante o processo do Iluminismo, em que buscava quebrar o pensamento de 

que religião e ciência eram uma só, para assim dar mais autonomia a todos os outros campos 

presos à religião. Além de Coelho, Harvey, com auxílio de Habermas, vê essa fase como um 

projeto construído no Iluminismo, já visando à autonomia de idéias para uma maior criação 

humana e do enriquecimento da vida: 

 
Embora o termo “moderno” tenha uma história bem mais antiga, o que Habermas 
chama de projeto da modernidade entrou em foco durante o século XVIII. Esse 
projeto equivalia a um extraordinário esforço intelectual dos pensadores iluministas 
“para desenvolver a ciência objetiva, a moralidade e a lei universais e a arte 
autônoma nos termos da própria lógica interna destas” (HARVEY, 2001, p.23). 

 

Então, no campo da arte, passava-se a trabalhar com mais autonomia, tendo liberdade 

para que pudessem seguir seu próprio caminho, sem precisar necessariamente que a religião 

decidisse o que seria produzido. “A arte não está mais no projeto da religião, mas em seu 

próprio projeto – a arte pela arte” (Coelho, 1995, p.20). Esse passo na arte foi para a 

comunicação fundamental, já que a produção de informação deixaria de estar restrita a um 

único ideal, ganhando liberdade de mostrar o conteúdo que quiser e como quiser.  
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 Teixeira Coelho faz uma analogia da relação moderno/pós-moderno com as teorias de 

Newton/Einstein, mostrando que nas teorias físicas newtonianas há um começo, meio e fim 

numa ordem exata, para a cultura daquela época uma narrativa clássica. “As teorias de 

Einstein tiveram um impacto que a sociedade contemporânea ainda não absorveu e 

incorporou inteiramente” (Coelho, 1995, p.26). As teorias de Einstein inovam a continuidade 

do tempo, criando o flaschback ou as narrativas em paralelo, não deixando de lado as teorias 

newtonianas, mas absorvendo e dando novas possibilidades. 

 
A absorção da proposta de Einstein está longe de ser uma realidade cotidiana. E essa 
absorção é tanto mais difícil quanto o quadro einsteiniano não revoga o newtoniano. 
Este deveria ser outro traço da modernidade que, porém só a pós-modernidade 
começará a praticar: uma teoria, uma visão de mundo não supera a outra: convive 
com ela (COELHO, 1995, p.26). 

 

 A modernidade ainda não teria condições culturais de absorver essas inovações, já que 

estariam aprendendo a dar os primeiros passos nas novas visões recém saídas do Iluminismo. 

O cubismo estava nascendo em 1907 com Pablo Picasso, pela obra Demoiselles d’Avignon, 

rompendo, em parte, a visão da Antiguidade.  

Esses seriam os primeiros passos para que a comunicação pós-moderna começasse a 

ser aceita por uma população massificada. A quebra de valores antigos e uma nova 

perspectiva, mudando, literalmente, o ponto de vista10 de uma obra ou pensamento. A 

comunicação começa a mostrar um novo campo, o da publicidade e da propaganda de 

produtos e serviços, com a chegada do capitalismo, outra característica moderna, 

generalizando as massas através de uma cultura de consumo, passando a produzir cultura 

industrializada para a venda.  

Adorno lembra em seu livro A Indústria Cultural (1986) que o termo “cultura de 

massas” deve ser substituído por “indústria cultural” já que esse tipo de cultura é produzido 

artificialmente, com o intuito de venda.  

 
Abandonamos essa última expressão para substituí-la por “indústria cultural”, a fim 
de excluir de antemão a interpretação que agrada aos advogados da coisa; eles 
pretendem, com efeito, que se trata como uma cultura surgindo espontaneamente das 
próprias massas, em suma, da forma contemporânea da arte popular. Ora, dessa arte 
a indústria cultural se distingue radicalmente. Ao juntar elementos de há muito 
coerentes, ela atribui-lhe uma nova qualidade (ADORNO, 1986, p.92). 

  

                                                
10 Uma arte renascentista tinha como ponto ideal a visão do príncipe, ou seja, apenas uma pessoa poderia ver 
todo esplendor da obra. Já para a arte cubista, o ponto de vista permanece sendo um expectador, porém a forma 
como é vista por cada um é relativa. O objeto mostra-se sob diversas disposições.  
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Ainda lembra que, a partir daí, as mercadorias culturais se orientam, segundo o 

princípio da comercialização (capitalismo) e não segundo o seu próprio conteúdo, fazendo 

com que os indivíduos percam suas forças de ação, estando condicionadas à imposição de 

idéias e ideais do que a reflexão dos mesmos. A publicidade, e a própria comunicação em si, 

faz uso dessa característica moderna e se aproveita desse relaxamento cerebral, comunicando-

se de forma mais simples e estereotipada possível, passando uma informação mais 

“mastigadinha”, para que as massas possam absorver com o mínimo de barreiras sociais 

psíquicas, ou pré-conceitos.  

 
O laser fácil, a fugacidade das imagens, a sedução distrativa da mídia só podem 
sujeitar a razão, enviscar e desestruturar o espírito. O consumo é superficial, 
portanto torna as massas infantis; o rock é violento, não verbal, portanto põe fim a 
razão; as indústrias culturais são estereotipadas, portanto a televisão embota os 
indivíduos e fábrica músculos descerebrados (LIPOVETSKY, 1989, p.16). 

 

 Essa é uma facilidade encontrada pelos comunicólogos para vender um 

produto/serviço (idéia/conceito) às massas. Vender de forma superficial e generalizada num 

meio de comunicação de fácil acesso ao povo em geral. Mídias alternativas ainda não são 

aceitas, embora comecem cada vez mais a se preocupar com um público segmentado, aos 

poucos revistas começam a se especializar em determinado assunto ou rádios passam a se 

adaptar aos novos meios e possibilidades.  

A pós-modernidade então já começa a fazer efeito na comunicação, segmentando os 

públicos, criando novas mídias, porém sem abandonar as antigas, apenas adaptando a novas 

possibilidades. A comunicação da publicidade na fase pós-moderna, passa a buscar também 

novos conceitos e informações, entregando às pessoas o máximo de conteúdo, misturando as 

mídias e as completando. Exemplo comum de promoções que anunciam na televisão para as 

massas, com um “saiba mais” acessando o site da empresa, já segmentando o público-alvo. 

Logo após “recorte os cupons” na revista e troque numa revendedora autorizada, para ganhar 

um brinde com a marca da empresa. Nessa passagem por diversas mídias, a marca está 

ganhando visão e fixando seus conceitos para aquele grupo de pessoas.  

 
Precisamos, o que é mais importante, parar de pensar em universos compostos 
apenas  pelos meios de comunicação em massa. As sociedades são plurais. Nos 
Estados Unidos, Ross Perot comprou enormes espaços na mídia. Clinton optou pelas 
equipes de jovens voluntários que estabeleceram contatos corpo-a-corpo. Qual foi o 
resultado? Se os meios de comunicação de massa fossem mesmo possuidores de 
todo o poder, Perot teria vencido. O tecido social, felizmente é articulado de modo 
plural (ECO apud SILVA, 1993, p116). 
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Direcionando esse texto de Umberto Eco para a comunicação social, nota-se que as 

sociedades deixam aos poucos a cultura produzida para o grande grupo, veiculada nas mídias 

de massa, característica da produção moderna, e passam a buscar e aceitar outras formas e 

meios de comunicação. Ainda a sociedade mencionada por Eco está no plural, efeito que 

Maffesoli analisará como tribalismo, uma característica pós-moderna. Efeito que, se for 

pensado, indica que uma grande diversidade de grupos e opiniões não conseguiria se adaptar 

para receber idéias de uma única mídia de massa, por exemplo. Mostra também que essa nova 

fase cultural está acontecendo, é de fundamental importância para o conhecimento dos 

comunicólogos, visto o exemplo de que ao investir em novos meios de informação, não 

priorizando os de massa, ajudaria a ganhar as eleições da presidência na nação mais poderosa 

atualmente. 

O contrário da comunicação dita “moderna”, que produziria uma única informação 

(industrializando um ideal) para um grande público (massa fragilizada pelo vazio de idéias) 

como uma linha exata de tempo, de forma não paralela (vista a teoria espaço/tempo de 

Einstein citada por Coelho); espalhando esse produto/serviço em uma ou mais mídias de 

massas, apenas informando a existência dele, e não vendendo.  

Sobre esse efeito para a comunicação, não basta apenas entender o avanço das mídias, 

já que são as pessoas que produzem a cultura, não a indústria. Lembrando novamente Adorno, 

e no livro de Juremir Machado, Michel Maffesoli mostra uma outra característica da 

modernidade que passou por uma reformulação de conceitos: 

 
A modernidade repousou sobre a lógica da identidade. Era-se de um sexo, de uma 
profissão e de uma ideologia. Todo processo educacional assentava-se sobre isso. A 
identidade é particularmente atuante na idéia de classe, contrato de classe, luta de 
classe. A classe é uma expressão social da identidade filosófica, das categorias 
sócio-profissionais. Mas não temos mais identidades mas sim identificações mútuas 
(MAFFESOLI apud SILVA, 1993, p.135). 

 

Essa característica da pós-modernidade abre para a comunicação um leque infinito de 

possibilidades, pois para cada identificação dentro de uma mesma pessoa, a mensagem 

mudará completamente, ou seja, várias identidades que só receberam a informação que 

julgarem positivo para a pessoa. Voltando na modernidade, em que vários indivíduos 

receberam a informação da mesma forma, mesmo sendo completamente diferentes, tendo 

assim a massificação da mensagem, não importando as ideologias da pessoa. 

Essa massificação da mensagem e a transformação desses indivíduos em “formigas” 

ocupando seu espaço, e cumprindo sua função determinada dentro de um “formigueiro”, é 
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vista e estudada na teoria da comunicação como teoria da agulha hipodérmica. Conhecendo a 

palavra se tem uma noção do que é essa teoria: (hipo: abaixo; derme: pele). E por fim, a 

agulha, injeta o “efeito” intravenoso11. Neste caso a mensagem a ser passada atinge as massas 

de forma mais rápida possível. Já havia sido estudada pelos americanos na década de 30 para 

mostrar a ascensão do partido nazista na Alemanha.  

Essa técnica de transmição de mensagem precisa necessariamente de um meio de 

comunicação persuasivo e de forte credibilidade das massas, para que seja rapidamente aceito 

e disseminado. Como os indivíduos eram todos iguais12, a atomização13, o isolamento do 

indivíduo nas sociedades, favorecia a manipulação desses indivíduos que, ao receberem a 

mensagem de forma homogênea e de fácil compreensão ficavam indefesos e passivos diante 

da comunicação, sendo então, manipulados pelos emissores. Essa manipulação parte da idéia 

behaviorista14 de que: 

 
Se um estímulo neutro (aquele que originalmente nada tem a ver com o 
comportamento) for pareado (associado), um certo número de vezes, a um estímulo 
eliciador (aquele que elicia o comportamento), o estimulo neutro irá evocar a mesma 
espécie de resposta (BOCK, 2003, p.43). 

 

O exemplo de condicionamento mais famoso está no experimento de Pavlov15 com o 

cãozinho. Cada vez que Pavlov mostrava a ração para o cão, o mesmo então salivava  

(comportamento eliciador), e Pavlov tocava uma sineta (estimulo pareado) até a ração e a 

sineta ficarem associados. Por fim, tocava apenas a sineta. Mesmo não havendo a comida, o 

cão respondia à sineta salivando.  

Ignácio Ramonet (2002) comenta que essa “arma” por muitas vezes imita a vida como 

numa miragem: a ideologia. As mídias TVC criam figuras e personagens com sentimentos 

típicos de pessoas e estes são ajustados a terem o mesmo sentimento que uma determinada 

massa e, em um determinado momento, essa personagem irá mudar seus sentimentos e 

aqueles que se identificaram com a ilusão a seguiram. “As imagens da mídia audiovisual de 

massa são máquinas repetitivas onde proliferam e triunfam, soberbos e estúpidos, os 

                                                
11 Blog Teoria da Comunicação, sob cuidados da professora Maria Isabel Duarte do Departamento de 
Comunicação Social da UFPE. 
12 Homens de terno, mulheres de saia, homens trabalhadores, mulheres do lar e crianças na escola. Uma família 
moderna, com valores religiosos, entre outras características.  
13 Atomização: Os indivíduos são compreendidos como átomos isolados que fazem parte de um corpo maior. 
14 Behaviorista: O termo inglês beahavior significa comportamento, a psicologia usa o termo como teoria 
comportamental ou análise experimental do comportamento. 
15 Ivan Petrovich Pavlov: Precursor do desenvolvimento dos estudos de condicionamento da psicologia 
comportamental. Prêmio Nobel de Medicina 1909. 
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estereótipos” (Ramonet, 2002, p.8). Assim, pensadores da escola de Frankfurt desconfiaram a 

respeito das indústrias culturais e criaram formas de ver quando essa situação acontece: 

Primeiro que ela consiga transformar as pessoas em massa, desaparecendo a 

individualidade, tornando-os incapazes de decidirem livremente, depois tirando o “espírito 

dos cidadãos” e transformando suas consciências em conformismo, e por fim dar a idéia de 

que os seres humanos desejem o fato de serem alienados a fim de esquecer o mundo cruel e 

triste em que vivem. Diderot comenta uma forma de escapar dessa arma que está mais do que 

nunca presente em cada atitude nossa. “Confio mais no meu julgamento do que nos meus 

olhos” (Diderot apud Ramonet, 2002, p.14). 

O efeito Estímulo-Resposta do Behaviorismo é usado então na comunicação das 

massas que, fragilizadas pela falta de perturbação da indústria cultural (esta criada com o 

propósito de relaxar a massa), aceita as mensagens diretamente, sem restrições a ela, podendo 

ser controlada e levada a agir como se aquilo fosse natural.  

 

2.2 O REAL NÃO-REAL PARA A COMUNICAÇÃO 

 

A publicidade atual, como vendedora de conceitos, usa quase na totalidade de suas 

obras, as artes gráficas. É difícil para um publicitário vender um objeto sem pensar na sua 

imagem, em ângulos, em formas. Quase uma exceção são os spots16 e trilhas que se fazem 

unicamente por ruídos e sons, mas a imagem que não é produzida por algum meio visual é 

criada mentalmente através de efeitos sonoros. Os publicitários, mesmo assim, conseguem o 

efeito de imagens através de seqüências de sons, por exemplo: uma seqüência de buzinas, 

uma freada brusca e um estouro com vidros quebrando seguido de um grito de dor. A imagem 

criada mentalmente é de um acidente no trânsito com uma pessoa ferida. Os ruídos falsos 

criam uma ilusão de realidade, efeito bem conhecido pelos publicitários e que foi se 

aperfeiçoando desde os primórdios. 

Essa manipulação de signos começa no período pré-histórico, no tempo das cavernas, 

em que os primatas pintavam nas paredes os animais de caça. “Os arqueólogos especulam que 

os artistas criavam as figuras para garantir uma boa caça. Muitos animais aparecem 

trespassados por flechas, e furo nas paredes indicam que os habitantes das cavernas atiravam 

lanças nos animais desenhados” (Strickland, 1999, p.4). O efeito que começa a ser criado pela 

arte, em que o desenho torna real.  

                                                
16 Spots: anúncios publicitários no meio rádio, utilizando ruídos diversos para propagar uma mensagem. 
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Com a criação do papiro pelos egípcios e a evolução da complexidade dos símbolos, 

começa a escrita. A junção de dois símbolos diferentes criará um terceiro símbolo com um 

terceiro propósito: “Na língua suméria, por exemplo, a junção dos símbolos, “boca” e “tigela 

de comida” significava “comer”” (Daniels, 2004, p.18). Essa junção de símbolos antes só feita 

por escribas17, raridade naquele tempo, agora é usada pela totalidade dos grupos sociais que 

abusam de uma infinidade de símbolos para distinguirem suas tribos das outras e se 

destacarem de alguma forma na massa. A comunicação aliena seus conceitos dessa forma, 

utiliza ícones e símbolos popularizados, mistura-os numa grande bola de neve e lança em uma 

direção. Onde pegar, e se pegar, os consumidores recebem a informação, o que fazer 

dependerá de como eles a interpretarem.  

Jean Baudrillard vê no contemporâneo uma ordem de consumo, que se manifesta 

nessa manipulação de símbolos e na arte que se torna real da seguinte maneira: 

 
A prática dos signos é sempre ambivalente, tem como função esconjurar, no duplo 
sentido do termo: fazer surgir para captar por signos (as forças, o real, a felicidade, 
etc.) e evocar algo para o negar e recalcar. [...] De certa maneira, o consumo 
generalizado de imagens, de factos e de informações também se esforça por conjurar 
o real nos signos do real, por conjurar a história nos signos da mudança, etc. 
(BAUDRILLARD, S/D, p.23). 

 

Então, ao produzir símbolos sempre produzirá dois sentidos, tanto para evitar como 

projetar um sentido, e de tal forma esse consumo por signos torna o que queria ser real, real. 

O que caracteriza essa sociedade do consumo (Baudrillard) é a universalidade da informação. 

É guardado num mesmo registro o real e o fictício; “Toda a informação política, histórica e 

cultural é acolhida sob a mesma forma, simultaneamente anódida e miraculosa” (Baudrillard, 

S/D, p.24), tornando uma informação verídica como signo e depois dando o efeito que quiser 

com ela.  

A publicidade, produtora e difusora direta de signos, trabalha esse efeito que a pós-

modernidade causa nos objetos, tornando o falso ou fictício em verdade, e o que é verdade, 

agregado ao falso, dando-o veracidade. A comunicação não consegue mais discernir o real do 

não real. A ilusão se mistura com o presente de tal forma que, por exemplo, os personagens de 

televisão são confundidos com os atores, e a notícia real faz parte da trama teatral, na mesma 

página de um jornal o verdadeiro contrasta com o falso, que dividem espaço com uma 

propaganda. No meio dessa mistura de informações, as pessoas vão construindo e moldando 

suas personalidades, da mesma forma que seus signos são ambivalentes, e as artes gráficas 

                                                
17 Escribas: conhecedores do sistema de escrita egípcio.  
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que, no passado, faziam de conta que eram reais, agora se tornam um acontecimento 

verdadeiro.  

A pós-modernidade tem como característica primordial a aceitação de todas as 

culturas ditas “estranhas” e normais dentro de si. Não apenas culturas do presente, mas o 

resgate das culturas antepassadas se fazem pertinentes em todas as áreas do saber, na 

comunicação não seria diferente. A partir dessa diversificação de meios, multiplicidade de 

estereótipos dentro do mesmo ser, a publicidade não fica de fora desse resgate do passado,  

busca em todas as partes alguma forma já usada de se comunicar, e encontra tanto nas artes 

quanto na literatura seus pontos de comunicare 18. Para a publicidade e a comunicação, alguns 

pontos são relevantes durante a história da civilização, que são resgatados para o 

contemporâneo. 

 

2.3 O DRAMA GREGO NA PÓS-MODERNIDADE 

 

A arte de se comunicar com as palavras: saber falar e escrever de tal forma a 

convencer o ouvinte ou leitor que sua mensagem está certa, minimizando os ruídos e as 

barreiras psíquicas de maneira que a informação passada pelo emissor chegue à medida certa 

para o receptor. Passar uma mensagem da melhor e mais convincente maneira possível é o 

que a publicidade contemporânea busca fazer, escolhendo os meios, minimizando as 

possibilidades de erro e escolhendo as palavras que forem usadas com minúcia. O texto é 

visto e revisto dezenas de vezes até chegar a um equilíbrio. Para entender melhor esse 

equilíbrio, deve-se voltar ao passado e recolher algumas informações que a pós-modernidade 

resgatou dos gregos e adaptou para o atual. 

 
Os gregos criaram basicamente dois gêneros dramáticos: a tragédia e a comédia. 
Durante os espetáculos, os atores usavam máscaras, chamadas personas (origem dos 
termos personagem e personalidade). As diferentes máscaras permitiam que um 
mesmo ator desempenhasse vários papéis na mesma peça (COTRIM, 1999, p.56). 

 

Gilberto Cotrim (1999) mostra o surgimento de três itens que foram resgatados para o 

atual: a tragédia, depois aperfeiçoada para o drama, a comédia e, de extrema importância para 

a tribalização de Maffesoli, a persona. Esta cultura também lembra um aforismo de Nietzsche 

que diz “Tudo que é profundo ama a máscara... todo espírito profundo tem necessidade de 

uma máscara. Direi ainda mais: à volta de todo o espírito profundo cresce e floresce sem 

                                                
18 Do latim comunicare, que significa tornar comum. 
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cessar uma máscara” (Nietzsche apud Maffesoli, 1998, p.72). A máscara volta para o 

cotidiano com absoluta naturalidade, em que as pessoas interagem com os papéis fictícios e o 

personagem passa a pertencer à personalidade da pessoa. A pessoa então ganha 

características, se desfaz de outras e, aos poucos, vai se moldando para se destacar (virar o 

personagem principal) dentro de sua tribo.  

 
Características da socialidade: a pessoa (personna) representa papéis, tanto dentro da 
sua atividade profissional quanto no seio das diversas tribos de que participa. 
Mudando o seu figurino, ela vai, de acordo com seus gostos (sexuais, culturais, 
religiosos, amicais) assumir o seu lugar, a cada dia um, nas diversas peças theatrum 
mundi. (MAFFESOLI, 1998, p.108). 

 

Se o mundo é um teatro gigantesco, a peça exibida será o drama, e as pessoas, 

querendo cada uma ser o personagem principal de maior destaque, fazem a sua vida parecer 

uma história de cinema. Mostram-se nobres, querendo quase sempre que seu problema seja 

maior do que o dos outros. Querem viver com emoção, fazer a sua vida valer a pena, já que a 

fatalidade é inevitável, e assim como o personagem grego, possuírem pelo menos um instante 

de suas vidas que possa ser relatado futuramente. A forma do drama grego torna-se um dos 

mais poderosos e reveladores veículos de pensamento e emoção. 

 
A história narrada nas tragédias gregas centralizam-se num personagem que é nobre 
e admirável, mas se vê confrontado com forças fora de seu controle sendo 
inexoràvelmente levado a horríveis atos. Desencaminha-se quase contra si mesmo, 
como ocorre mesmo aos melhores homens, e por essa razão sua queda e seus 
sofrimentos são terríveis de se ver. (LISA, 1968, p.191). 

 

Com o enredo encaminhado e a sociedade pós-moderna indo ao encontro cada vez 

mais com os valores gregos, o deus da arte passa a fazer parte desse espetáculo, surge 

Dionísio: 

 
Sob a magia do dionisíaco torna a sela-se não apenas o laço de pessoa a pessoa, mas 
também a natureza alheada, inamistosa ou subjugada volta a celebrar a festa 
reconciliadora com seu filho perdido, o homem. [...] ele se sente como um deus, ele 
próprio caminha agora tão extasiado e enlevado, como vira em sonho os deuses 
caminharem. O homem não é mais artista, tornou-se obra de arte (NIETZSCHE, 
1992, p.31). 
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A vida imita a arte, dizia Oscar Wilde19, então coube também aos gregos colocar 

música na arte e, é claro, as pessoas passariam a viver sob uma música de fundo. Cada 

momento vivido teria seu próprio som, no amor haveria uma música, no ódio outra, os 

sentimentos das personas teriam uma trilha sonora tão emocionante ou dramática quanto o 

herói que seguem. Nada mais lindo do que ver o herói que a pessoa se identifica morrer 

honrosamente sob uma bela trilha e, ao fundo, seu amor chorando de dor.  

Esse esquema de narrativa recebeu impacto na sociedade moderna e fora criado o 

happy end, talvez para evitar mais suicídios, no período dos filmes de terror para amenizar a 

crash de 2920. Nesse período o happy end serviu para confrontar com a vida real, trágica e em 

crise. Os finais felizes das histórias fictícias levam a população, conforme Ignácio Ramonet, 

“à comparação com uma realidade ambiente que, por mais difícil que seja, jamais será tão 

aterrorizadora como o imaginário desses pesadelos filmados” (RAMONET, 2002, p.93).   

O happy end surge como mais um exemplo da teoria de Pavlov do Behavoivismo, 

pareando a realidade e depois deixando um único estimulo. A mistura de signos reais e falsos 

para enganar a população sofre influência do trágico grego e na pós-modernidade essa mistura 

é tão forte que não se distingue mais.  

Ainda assim o fator morte-vida dos gregos está muito misturado com os jovens pós-

modernos. Para Maffesoli (2003), o fator morte em relação à vida, nesse caso está em 

primeiro por uma questão de didática: já que a vida só terá prazer, pois é única, não se vive 

duas vezes, há então que se pensar na morte e na tragédia que ela é para fazer a vida valer a 

pena, ou carpe diem21. Usado desde Roma como o enfrentamento do destino, trágico por 

sinal, e que Maffesoli leva a pensar que a morte em cena provoca a uma acentuação das cenas 

vividas. 

 
Essa nova sabedoria trágica, que pode chegar até o suicídio, em todo caso 
favorecendo muito os excessos, é uma forma de heroísmo. Heroísmo que, 
assumindo o que podem ter de irrevogável os amores vividos, as adesões 
ideológicas, as revoltas pontuais [...] A cultura do prazer, o sentimento do trágico, o 
afrontamento do destino, tudo isso é causa e efeito de uma ética do instante 
(MAFFESOLI, 2003, p.25). 

                                                
19 Oscar Wilde: Dramaturgo, escritor e poeta irlandês. Expoente da literatura inglesa formado em Oxford. 
Curiosamente, no início de sua carreira ganha a medalha de Ouro de Berkeley, por seu trabalho sobre os poetas 
helenos.  
20 No dia 29 de outubro de 1929, estoura a crise econômica do país capitalista mais poderoso do mundo, os 
Estados Unidos, com sua superprodução sofrendo um grave problema de estoque,  acumulando capitais e 
fazendo a taxa de desemprego brutalmente se elevar. A bolsa de valores de Nova York quebra, afundando o país.  
21 Carpe Diem: do poeta romano Horácio, no latim “colha o dia”, ou no contexto “aproveite o momento”. Usado 
originalmente na seguinte forma: Carpe diem quam minimum credula postero; “colha o dia, confia o mínimo no 
amanhã”. 
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Para fazer valer a vida, tornar uma cena eternizada, as pessoas se arriscam por uma 

causa/sentimento, na maioria das vezes fútil, querem fazer do seu instante de bravura, ou 

loucura, eterno. A publicidade mostra seus produtos próximos aos heróis “gregos” e a 

dramaticidade das ações, quase sempre seguidas do happy end, faz desses heróis um símbolo 

de seu produto. Uma vendedora de conceitos que usa e abusa das técnicas de persuasão 

aperfeiçoada ao longo dos milênios, e assim seu público-alvo, os consumidores, vão vivendo 

o seu “carpe diem”, se espelhando no drama de seus heróis e vivendo uma vida fútil de 

consumismos.  

 

2.4 O ATAQUE DA COMUNICAÇÃO PÓS-MODERNA 

 

O retorno do trágico (drama grego) nas sociedades pós-modernas, como mencionado 

por Maffesoli (2003), é apenas mais uma das tantas características roubadas do passado, 

usadas pela comunicação e misturadas no contemporâneo das tribos. Apenas o trágico grego 

em si não faria nenhum sentido posto sozinho, mas unificado com a agulha hipodérmica e os 

estudos behavioristas produzidos pelos psicólogos, ele ganha forma para a teoria da 

comunicação. Como em uma espécie de receita, adiciona-se a infinidade de signos e sua 

relação real/não-real, em meio de toda essa “Torre de Babel”22 de conceitos e áreas de estudo. 

As pessoas são estudadas, largadas nesse teatro pós-moderno, em que o capitalismo é o 

grande patrocinador.  

A mistura de conceitos de comunicação de diversos tempos faz do publicitário uma 

grande ameaça ao livre arbítrio das pessoas. Elas passam a ser condicionadas a fazer o que o 

consumo manda que façam. A liberdade está determinada, diz o filósofo David Hume, isso no 

século XVII, talvez já prevendo que a comunicação social determinaria as ações das pessoas.  

Felizmente, a pós-modernidade possui uma infinidade de meio e escolhas, o que torna 

impossível determinar o que as pessoas receberão de informação, já não se pode dizer o que é 

certo ou errado, ou o que se deve ou não fazer. 

 
O pós-modernismo não se coloca a questão da verdade, o que ele aceita é seu 
inverso, a pluralidade. Isso não significa confundir a história com o passado, 

                                                
22 Do Antigo Testamento (Gênesis 11,1-9), torre construída na Babilônia com a intenção de fazê-la tão alta que 
alcançasse o céu. Esta soberba provocou a ira de Deus que, para castigá-los, confundiu-lhes as línguas e os 
espalhou por toda a Terra. Este mito é, provavelmente, inspirado na torre do templo de Marduk, nome cuja 
forma em hebraico é Babel ou Bavel e significa "porta de Deus". Hoje, entende-se esta história como uma 
tentativa dos povos antigos de explicarem a diversidade de idiomas.  
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significa uma outra visão da História e do passado que não pode ser entendida pelos 
que se aprisionam numa concepção de História como expressão da verdade e da 
razão (COELHO, 1995, p.114). 

 

A pluralidade acontece tanto dentro da pessoa, que acumula e mistura várias personas, 

ou dentro da sociedade quando se adapta aos grupos sociais, centenas que se fazem e se 

desfazem, estudados em profundidade por Maffesoli em O Tempo das Tribos (1998). Esse 

estudo da pós-modernidade e de como a comunicação social se construiu até chegar ao que é 

hoje, mostra que a eficiência da publicidade atual deverá passar pelo campo da sociologia, à 

luz de seus autores que podem explicar melhor do que ninguém a continuidade e a 

complexidade dos acontecimentos contemporâneos.  
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3 MICHEL MAFESOLI NA COMUNICAÇÃO 
 

Os pensamentos do sociólogo Michel Maffesoli têm como base de análise o mundo 

pós-moderno, uma sociedade que se modifica a uma velocidade tão grande quanto se 

comunica ou compra. Para os publicitários estarem inseridos intelectualmente dentro deste 

contexto, que é extremamente fundamental, o conhecimento do terreno onde se trabalha é de 

suma importância para a sobrevivência e o campo de atuação dos publicitários são os 

consumidores contemporâneos. Maffesoli pesquisa esses “consumidores”23 dentro do meio 

em que vivem e como essas pessoas convivem entre si e com os outros.  

Esse “convivem entre si” é relacionado com o tribalismo, em que as pessoas se 

reúnem em grupos para viver. Geralmente, nessas tribos, entre as pessoas existe alguma coisa 

em comum, como rituais místicos, linguagem e formas de organização, o que as fazem um 

grupo único e distinto dos demais. Esse fenômeno de organização se deu no começo das 

civilizações até ser substituído pelo estado, que organizou território, imposto, leis, exército e 

outras formas de coordenação.  

Ainda há poucos anos atrás o funcionamento de uma sociedade era sob leis da 

fronteira e com a cultura de um povo permanecendo no seu local de origem. Graças ao avanço 

da internet como meio de comunicação e busca de informação, as pessoas possuem mais 

facilidade de conhecer coisas diferentes. Dessa forma, uma pessoa pode entrar em contato 

com diferentes culturas ao mesmo tempo, ao conhecê-las pode pegar um pedaço de cada uma, 

conforme seu desejo ou gosto. No caso, por exemplo, há alguns anos atrás os publicitários 

brasileiros não possuíam contato com a cultura do extremo oriente, então muito dos traçados e 

disposições de layout eram em sua maioria quadrados e exatos. Diferentemente de hoje, em 

que os traços ondulares e disposições mais “soltas” se fazem presente. Graças à internet, 

foram visualizadas as imagens e técnicas daquela cultura e acrescentadas a nossa. O mesmo se 

dá do outro lado. 

Nessa miscelânea do conhecer, o estado perde, em parte, a razão de fronteira, sendo 

que cada pessoa pode ter seus próprios gostos e mais liberdade para escolha. Como há um 

rompimento com o estado, há um retorno com as sociedades alternativas, ou grupos, ou no 

caso do presente estudo: Neotribalismo. 

                                                
23 Michel Maffesoli analisa a relação do comportamento de pessoas entre pessoas, porém, esse estudo tem como 
um dos objetivos alinhar os conhecimentos sociológicos com os comunicólogos, mais precisamente os 
publicitários. Nesse caso, exclusivamente, a palavra “consumidores” possuirá o mesmo significado de “pessoas”. 
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Para o entendimento do tribalismo contemporâneo e como ele servirá para a 

comunicação social, mais especificamente na propaganda, deve-se começar a pensar na 

“efervescência”, “estar junto”, “táctil”, e outros conceitos que movem, fazem tudo acontecer. 

 

3.1  UMA MISCÊLANIA DE CONCEITOS 

 

Para se ter a noção e a contextualização de tribos e como isso é representado na 

sociedade contemporânea à luz de Michel Maffesoli, primeiramente, é pertinente mencionar 

algumas ponderações que são trabalhadas pelo mesmo a todo instante. Tais conceitos devem 

ser abordados no começo dessa explanação para que o todo tenha significado. Essa 

miscelânea de conceitos parte da vida da sociedade contemporânea. 

Ao começar a explicar os conceitos que serão expostos ao longo do estudo, pode-se 

retornar ao capítulo sobre a pós-modernidade na comunicação. Nota-se que para as pessoas 

que vivem no mundo capitalista, surreal e pós-moderno, a morte é encarada como trágico e, 

por isso deve-se viver ao máximo, ou carpe diem. 

Então, para dar valor à vida, surge o “querer viver”, fazer de tudo para evitar o final de 

suas histórias, ou fazer com que a sua vida tenha valido a pena no final das contas. Essa 

energia que surge das pessoas para que suas vidas tenham significado, esse vitalismo que 

assume diversas formas e expressões é chamado de “potência”. Quando a vontade de querer 

viver se manifesta na sociedade, geralmente exprimida em revoltas, festas, seitas, vanguardas 

ou em qualquer outro fato histórico notável construído a partir das bases da sociedade, é 

chamado de efervescência. A efervescência é responsável pela mudança de rumo ou não das 

sociedades, é ela que fará tudo acontecer, tanto no âmbito mais interno de uma pessoa como 

nos microgrupos estudados pela antropologia, ou pelos macroacontecimentos vistos pela 

sociologia. De forma que a efervescência seja sinônimo de imperfeição, visto que a 

imperfeição causa movimentação, instabilidade e com isso dá vida a algo imóvel, no caso 

morto, ou perfeito, conforme Maffesoli: 

 
A multidão está no vazio, que é a própria vacuidade, e é nisto que reside sua 
potência (...) Só a imperfeição é sinal de vida. A perfeição é sinônimo de morte. É 
na mistura, na efervescência, no seu aspecto desordenado e estocástico, na sua 
comovente ingenuidade que reside o interesse do vitalismo popular para nós 
(MAFFESOLI, 1998, p.56). 

 

Nesse sentido a construção da comunicação já pode começar a ser pensada pelo poder 

da morte, mais precisamente por fazer a vida valer a pena, torná-la o mais instável possível, 
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dar seus altos e baixos a fim de gerar a imperfeição. Uma vida monótona, sem sentimentos, é 

racional, longe, portanto, do mundo contemporâneo, sentimental, pós-moderno. A publicidade 

ao levar em seus conceitos esse “aproveitar a vida ao máximo”, estará indo ao encontro de o 

pensamento contemporâneo e isso se torna um ponto a favor na busca de novos 

consumidores. 

O “querer viver” se une ao “estar junto”, pois uma pessoa não consegue aproveitar a 

vida e nem participar das efervescências sozinha. Precisa se relacionar com outras, viver em 

sociedade, e essa sociedade que é responsável pela sobrevivência é fervilhante, monstruosa, 

com seus ideais e morais, tanto a favor como contra e contra dos contras. De tantas misturas 

forma-se a unidade da “alma coletiva” onde cada um participa do “nós global”. Dessa mistura 

o indivíduo participa de outras culturas que se tornam seus “grupos secundários”, esse 

entrelaçamento dá corpo e espírito à sociedade. 

Pensar em “alma coletiva” significa lembrar que uma idéia pode ligar centenas de 

pessoas a um ideal. Uma forma de entender isso é o exemplo das doações. O ato de doar 

alimentos para uma casa de idosos faz com que as pessoas se solidarizem e participem, cada 

uma ajudando com um pouco do todo, fazendo com que o coletivo, a força de todos possa 

fazer a diferença. Nesse processo a pessoa compartilha do todo, faz parte da massa, vive junto 

das outras pessoas, indo no mesmo sentido de todos, enfim, participa do “nós global”. 

Ainda há a questão do grupo secundário, que, por exemplo: “por mais que eu goste de 

rock&roll, não deixo de ouvir um pagode”. A influência que uma outra cultura tem na 

maneira de agir de alguém que estava fechado em seu saber. O roqueiro permanecerá com seu 

grupo primário, contudo, ao receber novas influências e usá-las, naturalmente estará criando 

uma participação num segundo grupo. 

Ao aproximar os conceitos de grupos primários e secundários, o comportamento 

humano, as efervescências e o estar junto no sentido de comunicação, nota-se que as 

campanhas publicitárias se aproximam dessas teorias criando eventos, porque não dizer 

efervescências. Ao criar um evento, há uma preocupação com o estar-junto, pois uma empresa 

ao patrocinar um evento deve ter consciência de que as pessoas participam com a intenção de 

relacionamento, busca a marca então apenas fazer parte desse bem-estar e se aproximar da 

maneira que melhor lhe conviver. Para cada um remete ao pensamento das redes de 

solidariedade que constituem a união entre indivíduos, não sendo ligada apenas por diálogos 

ou trocas, mas por contato numa relação chamada de Táctil: “enfatiza mais tudo o que 

favorece o contato ou privilegia o relacionamento das pessoas ou das coisas” (Maffesoli, p.70, 

2005). Relação essa de proximidade, de toque, do estar-junto, da materialidade em si. Não há 
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graça em um jogo sem torcida ou com apenas um torcedor ou um show de uma grande banda 

musical sem que haja milhares de pessoas se encostando e participando do mesmo ritual. O 

táctil é forte mesmo que estejamos na era da internet e da simulação. Mesmo que a pessoa 

possua todas as músicas que queira no seu mp3, possa falar com seus amigos pelo celular ou 

pedir comida sem sair de casa, ela vai do encontro das festas ou bares para que a relação do 

táctil se faça presente. 

 
Pode-se compreender assim a tatilidade contemporânea, esse horror do vazio que 
leva à participação grupal sem reservas e faz com que sem razão alguma a gente se 
reúna. Essa tatilidade pode ser considerada a forma contemporânea de uma relação 
com o outro que prescinde da mediação racional e utilitária (MAFFESOLI, 2005, 
p.20).  

 

Entrando mais a fundo do táctil, vemos as roupas, os cabelos, as músicas e tudo aquilo 

que é visto e sentido pelo grupo. É o estar junto permitindo tocar-se, e A.Ehrenberg reflete: 

“A maior parte dos prazeres populares são prazeres de multidão ou de grupo”. (Ehrenberg 

apud Maffesoli, 1998, p.108).  É visto a busca pelo prazer, característica da personna, o 

querer-viver do tribalismo vê de forma efêmera o táctil, e surge o estar junto “à toa” de forma 

afetiva, lembrando então que a relação do grupo que vai determinar a vida social. 

Um fato interessante abordado por Maffesoli está nas “comedorias” entre amigos e 

família. O táctil também é característica dessas reuniões e são formas de estreitar os laços do 

grupo e lembrar o que é comum a todos: 

 
O teatral atinge, nesse ponto, o seu apogeu e o banquete não é mais que um 
espetáculo puro encenado, uma espécie de palco e valido pela qualidade dos seus 
atores. Sem alcançar sempre essa forma pura, o jantar, expressão da provocação, 
deve ser praticado como um fator social que lembra a todos que a chamada 
sociedade é uma ordem fundada sobre a diferença (MAFFESOLI, 2005, p.94). 

 

Um detalhe importante é que essa reunião a frente das refeições, da mesma forma que 

une as pessoas de uma tribo, afasta outras com a mesma intensidade, não que isso seja um 

problema, muito pelo contrário, a aceitação de todos seria o retorno da massificação e as 

idéias seriam unificadas. Esse afastamento é visto como uma proteção e aqueles que ficaram 

fora daquele grupo social não se sentiram rejeitados, apenas não apreciam aqueles rituais 

tribais.  

 
Cada grupo é para si mesmo, seu próprio absoluto. Esse é o relativismo afetivo que 
se traduz, especialmente, pela conformidade dos estilos de vida. Tal coisa supõe, no 
entanto, que exista uma multiplicidade de estilos de vida, de certa forma, um 
multiculturalismo. De maneira conflitual e harmoniosa, ao mesmo tempo, esses 
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estilos de vida se põe e opõe uns aos outros. É esta auto-suficiência grupal que pode 
dar a impressão de fechamento (MAFFESOLI, 1998, p.125). 

 

Maffesoli lembra Durkheim que fala que esse corpo social é tão complexo como o 

individual e se ajusta da melhor maneira possível. Há dois apelos orgânicos na união dos 

grupos sociais, a “afinidade de sangue” e o “apego a um solo comum”, um lembrando a 

família, visto que o primeiro contato que um humano tem em relação ao outro, e o 

nacionalismo, relacionado à união e à mostra de força entre os iguais, conceitos muito fortes 

ligados ao subterrâneo do indivíduo também.  

Subterrâneo são as características que o ser humano foi adquirindo e confiando ao 

longo de sua história. Não a pessoa, mas sim as condições de sobrevivência do ser humano 

foram levando a certos pontos. A confiança na família e naqueles que possuem os mesmos 

princípios surge desde os homens na caverna com o nomadismo, além da forte repulsa criada 

pelos gregos com os xenos24, ou os romanos com os bárbaros, no caso a palavra ligada aos 

sem a cultura de grego-romana, ou sem educação. 

 

3.2 LEI DO SEGREDO, A CHAVE PARA AS TRIBOS 

 

Ao atingir o pensamento de fraternidade em que a tribo dá para seus membros, chega-

se ao mesmo ponto então de repulsa ao estranho ou não adeptos a ela. Porém, essa é uma 

impressão de fechamento ligada a “Lei do Segredo” que mostra o papel da máscara como de 

fundamental importância para a vida-secreta dos microgrupos contemporâneos. A lei do 

segredo é a chave para a descoberta das tribos, é onde os códigos se formulam. A distinção de 

uma tribo para outra se dá nos processos de segredo, que nada mais são do que o 

comportamento e a imagem de seus integrantes. Como diferenciar a tribo dos emos e a dos 

skinhead se não pelas suas maneiras de agir e conviver na sociedade. Enquanto uma pode se 

destacar pelo seu comportamento inofensivo, a outra se faz pela agressividade, uma com 

franjas cobrindo metade do rosto e a outra todos carecas. As músicas são diferentes, sua 

maneira de falar e de se comunicar também, além de suas roupas e habitat.  

Se todos esses aspectos mudam, há de se pensar que também a sua forma de consumo 

mudará, e a maneira que notam um determinado tipo de produto é diferente uma da outra, 

pois as tribos almejam algo diferente. A publicidade busca por grupos em comum e se 

                                                
24 Xenos; palavra grega que significa estrangeiro, ou de fora dos domínios da cidade-estado.  
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comunica com estes através de seus códigos, ritos, símbolos, territórios, e todos os demais 

“segredos” que são constantemente produzidos por essas tribos.  

 
A atividade comunicacional é altamente complexa e necessita um instrumental à 
altura do desafio. (...) Atração das sensibilidades, que podem gerar novas formas de 
solidariedade; atrações e repulsões que podem estabelecer o mapa de uma 
astronomia social complexa, em que, sob a aparente divagação dos trajetos pessoais 
e tribais, estariam códigos, regras e costumes coercivos, deixando pouco espaço para 
a vontade ou para o calculo racional (MAFFESOLI, 2005, p.19). 

 

Voltemos por um instante ao exemplo do capítulo introdução. Um anúncio de skate 

havia de ser produzido por um publicitário, possuía informações básicas de público-alvo, 

como idade, sexo e classe social. Porém dessa vez ignoremos esses dados e tentemos 

descobrir através dos segredos da tribo dos “Inline Roller Skaters”. Ao observar estas pessoas, 

nota-se vestuário, linguagem e imagem próprias, que poderiam ser facilmente colocadas no 

anúncio, Maffesoli vê isso como os estenótipos na publicidade:  

 
Por um lado ela busca suas fontes em algumas figuras arquetípicas, e, por outro 
lado, em função disso, ela se dirige aos públicos-alvo, que chamo de tribos, as quais 
aparecem e se reconhecem em tal ou qual maneira de representar, os produtos, os 
bens, os serviços, as maneiras de ser, que se constituem enquanto grupos 
(MAFFESOLI, 1998, p.192). 

 

A idéia de dirigir a mensagem às tribos força a pensar nos meios, que não são mais 

lineares e racionais como na modernidade, visto que a mobilidade, velocidade, interatividade 

e facilidade de acessar a informação e, até certo ponto, produzir essa informação é ampla e 

diversificada, moldes pós-moderno. Ainda uma espécie de rede de fofocas no grupo e entre 

grupos passa a funcionar da seguinte maneira: Cada pessoa dentro de uma tribo, é claro, 

possui tribos secundárias e ao receber determinada informação em um ponto leva até outro e 

logo se espalha pelos diversos fios dessa rede entre tribos.  

Essa mudança brusca de direção que a informação toma, de forma que a marca chegue 

em quem não precisa, é comum dentro dessa sociedade pós-moderna, quase caótica, ainda 

mais quando no campo da comunicação, existe um meio que cria todas essas efervescências 

de forma simulada (Baudrillard), que já se dão dentro da sociedade real. A internet começou 

com a idéia de unir computadores para fins científicos e militares. André Lemos25 fala da 

internet no campo da cibercultura, que a máquina computador não é mais uma simples 

ferramenta, mas sim um simulador do real atuando em todas as esferas da cultura 
                                                
25 Doutor em sociologia pela Université René Descartes, Paris V, Sorbounne, professor adjunto da Faculdade de 
Comunicação da UFBa e coordenador do centro de estudos e pesquisa em cibercultura.   
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contemporânea. A socialidade das tribos aproveita desse meio e se apropria da tecnologia para 

sua expansão. A realidade virtual então ganha uma segunda vida para as pessoas em que as 

tribos se (re)criam e todas as teorias para explicar o comportamento dos consumidores são 

levadas para o terreno do virtual. André Lemos explica esse fenômeno da (falsa) realidade 

analisado em conjunto com Maffesoli: 

 
A teatralidade social permite, assim, uma ótima absorção da interface gráfica à vida 
quotidiana, como se a vida social contemporânea fosse transposta, de alguma forma, 
para as interfaces gráficas, proporcionando uma interatividade comunicativa 
(LEMOS, 2002, p.89). 

 

Para a publicidade, esse efeito ganha novas dimensões, que agora começam a ser 

usadas de forma mais intensa. Exemplo disso está no programa da Rádio Gaúcha, Sala de 

Redação, sempre transmitido via rádio, mas que segundo reportagem do dia 29 de maio de 

2007, do jornal Zero Hora/RS, terá o programa inteiro no SecondLife26, software de realidade 

virtual em que as pessoas tem uma “segunda vida” dentro da internet. Só essa mídia dentro da 

cibercultura abre um universo de possibilidades para anunciantes, e a publicidade está atenta 

para esses “novos” espaços virtuais que os “antigos” consumidores agora vivem.  

Retomando à teatralidade global e suas personas, lembra-se as máscaras que fazem 

parte do segredo e podem vir em forma de uma cabeleira extravagante como dos blackpowers, 

os ternos e acessórios dos mafiosos, ou as gírias dos gangsters. Em qualquer caso ela impõe 

uma proteção a esses grupos. A máscara correta seria a chave para a abertura do segredo 

nesses grupos. Maffesoli (1998, p.131) cria a hipótese da centralidade subterrânea: “Às 

vezes, o segredo pode ser o meio de estabelecer o contato com a alteridade no quadro de um 

grupo restrito; ao mesmo tempo ele condiciona a atitude deste último frente ao exterior, 

qualquer que seja ele”. 

 

3.3 PERSONAS, MÁSCARA E A ÉTICA DA ESTÉTICA NAS TRIBOS 

 

A confiança entre os membros do grupo se forma além das máscaras, nos rituais e nos 

signos de reconhecimento, exemplo está no ritual de se ajoelhar e fazer o sinal da cruz diante 

da imagem de Cristo ou um reconhecimento de um aperto de mão maçom. Montherland27 

ainda diz que o clã forja uma certa moral somente para si mesmo dentro da imoralidade. 

                                                
26 www.secondlife.com, a pessoa real cria uma simulação de real em que poderá ser e fazer tudo o que desejar.  
27 Na obra de Michel Maffesoli, O Tempo das Tribos (1998). 
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Todos os atores fazem parte da mesma cena teatral, cada um com seu papel e hierarquia 

definidos, às vezes conflituais. 

As máscaras surgem nas peças teatrais, cada uma com seu papel definido, e todas 

querendo ser o personagem principal. As mudanças de máscaras são tão rápidas quanto a 

velocidade de comunicação, sempre buscando o jogo de aparências. As aparências são 

cuidadas pelas pessoas a todo o instante, desde o momento que acordam, passando pelas 

refeições, o contato diário com outrem, até na morte. As aparências estão ligadas à imagem 

que fazem para com as outras pessoas que convivem. Dependendo da tribo, há uma imagem 

diferente, como num teatro ao trocar o cenário, trocar-se-iam as personas também. Lê-se cada 

cenário por uma tribo com seus códigos, e personas as máscaras que cada pessoa coloca para 

se ajustar à imagem daquela tribo. Maffesoli aborda o cuidado estético com o corpo, como o 

de um produto industrial e a preocupação que deve se ter com a estética: 

 
Seja o corpo que se constrói, a aparência individual que se cuida, a produção de 
idéias que se procura bem apresentar, o produto industrial que se vai estetizar, a 
empresa de cuja imagem se cuida, ou mesmo o programa político que se apresentará 
com suas tomadas mais externas possíveis. Há uma preocupação cultural, um 
esforço sintético que considera que o produto, o corpo, a idéia, o programa, etc., é 
uma globalidade, ou ainda que seu fundo não pode existir sem sua forma 
(MAFFESOLI, 1995, p.32).   

 

O publicitário então deve tomar cuidado com a imagem do produto/serviço a ser 

vendido, pois ele é um item industrial que possuirá uma estética, próxima, ou os mesmos 

cuidados de estética de uma pessoa para com sua tribo. O produto serve para diferenciar as 

tribos e cada um faz a máscara de uma pessoa, cada marca tendo seu estilo próprio e cabe 

misturá-los para criar o seu. 

Mike Featherstone (1995) analisa o consumo em relação à identificação do indivíduo, 

mostra que o produto é consumido para utilização dentro do theatre mundi de Maffesoli, 

“Preferências de consumo e estilo de vida envolvem julgamento de gosto e, ao mesmo tempo, 

o tornam passível de ser classificado pelos outros” (p.38). Isso é para o comunicólogo de 

extrema importância, pois o consumidor compra por necessidade de querer fazer parte de um 

grupo, compra pois quer se mostrar para outro, pois é um ator e a sua máscara deve ser a mais 

próxima do que a pessoa quer passar.  

 
Persiste a necessidade de coletar pistas e informações sobre o poder potencial, status 
e prestigio social do outro, mediante a leitura do comportamento da outra pessoa. Os 
estilos e marcas diferentes de roupas e produtos da moda, conquanto estejam 
sujeitos a mudança, imitação e copia, constituem um conjunto de pistas usado no ato 
de classificar os outros. (...) Assim, a cultura é corporificada, e isso não é apenas 
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uma questão de quais roupas são usadas, mas também de como são usadas 
(FEATHERSOTNE, 1995, p.39). 

 

Ao descobrir os grupos e seus estilos, o publicitário tem chances de tornar o produto 

uma característica da tribo, e com isso tem um segmento de mercado forte e fixo. Para 

Baudrillard isso é o triunfo da cultura da representação que faz com que a cultura produzida 

pelos meios seja com o sentido da venda, estando essa sociedade saturada de signos e 

símbolos. Então, como todas as sociedades envolvem práticas de representação, o cotidiano 

estaria fadado à produção de ícones supérfluos para a criação de máscaras. 

As empresas que estão cientes destes fatos trabalham a sua marca de tal maneira a 

ponto de se tornar um símbolo tribal. O refrigerante Coca-Cola já não é mais percebido como 

um refrigerante tão somente, mas sim como uma atitude das tribos urbanas. Cada uma a 

interpreta diferente em seu papel de símbolo. Em alguns grupos ela é sinônimo para refrescar, 

em outros é indispensável nas comedorias, até como um modo de ver a vida, contudo faz sua 

representação não em uma tribo, mas em várias, ou em todas, talvez queira posicionar-se entre 

elas, na rede que as une, uma colocação admirável que agrada a todos e vende para todos. 

O ditado popular “diga-me com quem andas que te direi que és”, usado na 

modernidade, sofre os efeitos da pós-modernidade e é adaptado aos conceitos capitalistas e de 

estética podendo ser modificado sem perder seu valor da seguinte forma: “diga-me que 

produtos consome que te direi de qual tribo tu és”. Uma paródia inofensiva, mas que mostra a 

realidade da sociedade, que passa a comprar produtos para pertencer a determinados grupos 

sociais, no qual Baudrillard (S/D) chama de consumo banal e fútil, e Maffesoli (1995) o 

contrário, lembrando o valor que tem fazer a vida valer a pena para essas pessoas. De 

qualquer forma o consumo é necessário para a imagem, e a publicidade se faz pertinente na 

construção delas. 

Para concluir, volta-se às comunidades tribais lembrando que elas se fazem através das 

imagens que querem passar. Esse culto ao corpo, à construção que a pessoa quer passar 

através de sua máscara é notada pelos autores: 

Relacionada à tribo Maffesoli explica:  

 
Já mostrei que o que parece estar na ordem do dia remete antes a uma espécie de 
tribalismo, que tem por vertente um verdadeiro reencantamento do mundo. A partir 
do que é visível, imanente, há algo que leva ao invisível, ao transcendente. Acontece 
que, nas sociedades pós-modernas, essa força de união, esse “maná” é quotidiano, é 
vivido aqui e agora, e encontra sua expressão em uma transcendência imanente de 
coloração fortemente hedonista. Assim, o que prevalece não é mais o individuo, 
isolado na fortaleza de sua razão, mas o conjunto tribal, que se comunica ao redor de 
um conjunto de imagens que consome com voracidade. (...) Vibrar por meio de 
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imagens comuns, gozar nem que seja de maneira relativa, do mundo tal como ele é, 
eis as grandes características de uma ética das estéticas (MAFFESOLI, 1995, p.145). 

 

Relacionado ao culto do corpo Baudrillard comenta:  

 
O mais belo objeto de consumo: o corpo (...) O estatuto do corpo é um fato de 
cultura. Ora seja em que cultura for, o modo de organização da relação ao corpo 
reflete o modo de organização da relação às coisas e das relações sociais. (...) as 
estruturas atuais da produção/consumo induzem no sujeito uma dupla prática, 
conexa com a representação desunida (mas profundamente solidária) do seu próprio 
corpo: o corpo como CAPITAL e como FEITIÇO (ou objeto de consumo). Em 
ambos os casos, é necessário que o corpo, longe de ser negado ou omitido, se invista 
(tanto no sentido econômico como na acepção psíquica do termo) com toda a 
determinação (BAUDRILLARD, S/D, p.136). 
 

 O corpo, então, é percebido na era contemporânea como se fosse uma mídia para a 

pessoa. De certa forma já fora até explorado por empresas que patrocinavam os atletas nas 

olimpíadas de Atenas (2004), colocando a marca como tatuagens removíveis em partes 

visíveis do corpo. Já a personalidade da pessoa, o vestir-se não se dá apenas com roupas, mas 

há inúmeros adereços, tanto para a roupa, (broches, cintos, bolsas, correntes) como para o 

corpo (piercings, tatuagens, cortes de cabelo, cores) e nessas infinitas possibilidades que há o 

ajuste nas tribos. Todos os objetos estão à venda para o culto hedonista em que os valores 

colocados nele se misturam com a pós-modernidade, sempre buscando o conflito, as 

estranhezas e as misturas. 

 O trabalho na publicidade contemporânea, agora, é escolher os símbolos, os códigos, 

ver qual a linguagem mais apropriada para cada grupo e situação. O investimento da 

publicidade, no campo das pesquisas, poderia ser voltado para o conhecimento psíquico das 

tribos de forma a achar os seus costumes de compra, vindo desde horário a condições de 

pagamento, até os desejos de consumo hedonistas e tribais. Algumas empresas já fazem uso 

desse mecanismo, como, por exemplo a Coca-cola que está sempre atenta aos fenômenos 

fervilhantes da sociedade contemporânea urbano-tribal. 

 Os publicitários poderiam aproveitar tais conceitos na elaboração de suas peças 

gráficas, textos e mídias, visto que a proximidade desses pensamentos na prática publicitária, 

na questão de percepção dos consumidores/pessoas, é tão expressiva que pode-se notar que 

algumas grandes campanhas já têm noção de seus aspectos. A The Coca-Cola Company, por 

exemplo, é uma empresa que deixa claro que sua nova campanha mundial, “The Coke side of 

life” é voltada para um público diferente de tudo que haviam produzido. Aos poucos, nota-se 

uma preocupação constante em conhecer a cultura dos subgrupos atuais e como eles vivem 

através do dia-a-dia, algo que Maffesoli, grande conhecedor do atual, estuda e trabalha. A 
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Coca-Cola utiliza alguns conceitos sócio-antropológicos em sua campanha, de fato, deixam 

claro em todos os seus discursos, não querendo esconder essa informação de ninguém.  
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4 COCA-COLA COMO CELEBRIDADE 
 
 

A publicidade tem o trabalho de descobrir o público-alvo de seu produto e utilizar as 

melhores maneiras de atingi-lo. De tão volúveis, essas pessoas podem ser atingidas por uma 

campanha publicitária e adorarem, porém, no dia seguinte, a detestarem, ainda que a 

campanha permaneça a mesma, os fatores sociais mudam com velocidade muito grande, 

levando as pessoas a mudarem de opinião a todo instante. Para o publicitário, ligar a 

sociologia e a antropologia nas suas campanhas proporcionará novas noções de como essas 

movimentações culturais estão se manifestando, e como a empresa deve-se comportar.  

Ao analisar a Coca-Coca, uma empresa internacional com sua marca reconhecida em 

todas as partes do planeta e investimentos gigantescos, vemos que essa constante preocupação 

em ligar o produto à sociedade já se faz presente. Ao trabalhar as pessoas e os consumidores 

como uma só, ou ao fundir os conceitos sócio-antropológicos aos publicitários está deixando 

claro que a pertinência desse estudo é indispensável para o sucesso de novas campanhas 

publicitárias, tanto de menor investimento quanto de grandes quantias.  

 
Para nós, Qualidade é mais do que algo que provamos, visualizamos ou medimos. É 
o reflexo de cada uma das nossas ações. Estamos engajados no esforço de superar as 
crescentes expectativas da sociedade globalizada em relação às corporações, pois 
cumprir a nossa Promessa da Qualidade no mercado é o nosso maior objetivo 
empresarial e uma obrigação permanente (The Coca-Cola Company web site). 

 

A empresa The Coca-Cola Company possui um refrigerante comum e seu destaque 

não está no sabor do produto ou no preço, por exemplo. Para a empresa o seu diferencial está 

nas suas ações dentro da sociedade globalizada. O produto não interessa mais, o que importa é 

a forma como ele é visto e consumido, a Coca-cola busca como, ela mesma diz em seu 

website, refletir cada uma de suas ações na sociedade globalizada. A empresa não menciona 

agradar apenas um único sexo, nem uma classe social, muito pelo contrário, nas suas últimas 

campanhas o que se nota é uma constante em busca do todo. Elas buscam agradar diversos 

grupos de pessoas, pois é vista invariavelmente uma preocupação com a sociedade e como ela 

se distribui como todo.  

Segundo a empresa, em seu website, algumas de suas missões são inspirar momentos 

de otimismo, através das marcas e ações, criar valor e fazer a diferença. Ricardo Fort28 

ressalta o pensamento da nova campanha: "mais do que celebrar bons momentos, a nova 

campanha visa a reforçar a presença constante de Coca-Cola na vida das pessoas, convidando-

                                                
28 Diretor de Marketing da Coca-Cola Brasil 
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as a olhar o lado positivo. A campanha busca inspirar os consumidores a construir e viver 

efetivamente esse lado positivo". Para Marisol Angelini29, “a idéia central da campanha é 

inspirar os consumidores a terem uma atitude ativa e positiva em relação à vida e a se abrirem 

para novos horizontes e possibilidades, tornando o seu mundo melhor e mais feliz”. 

Esse otimismo mencionado por Fort e Angelini, parte do princípio das teorias de 

Émile Coué30 (S/D) em que a pessoa consegue ter mudanças de comportamento sendo 

induzidas por sugestão e depois por auto-sugestão. No caso, com a fusão de aproveitar a vida 

para fazer a morte valer a pena que Maffesoli explana e o otimismo de Coué, a Coca-cola se 

fortalece em uma estrutura simples do inconsciente ou do subterrâneo da pessoa.  

Para tanto, a própria empresa deixa certo nas suas missões que vai utilizar esse recurso 

do positivismo na sociedade através de suas ações. É visível, também que as ações estarão 

voltadas para a sociedade e não para seus segmentos de sexo, raça ou idade. 

 
A The Coca-Cola Company acredita que seu crescimento depende diretamente do 
desenvolvimento da sociedade em toda a sua totalidade e do uso sustentável dos 
recursos naturais. (...) Os anos 90 são marcados por uma atuação cada vez mais 
incisiva da Coca-Cola Brasil em projetos sociais, culturais, esportivos e ambientais, 
além de promover eventos que vão ficar para sempre na memória do consumidor 
brasileiro: uma estratégia campeã no mercado (The Coca-Cola Company web site). 

 

 Uma empresa que acredita que seu crescimento depende do desenvolvimento da 

sociedade e, cada vez mais, busca investir em projetos sociais, culturais, além de eventos que 

fiquem para sempre na memória das pessoas, necessariamente pensa em se tornar uma 

celebridade. Uma celebridade não é apenas uma pessoa famosa, visto que quando uma pessoa 

se torna famosa ela vira um ícone ou símbolo. Voltando um pouco nos estudos 

antropológicos, veremos que a empresa Coca-cola quer elevar seu produto ao status de totem, 

pois este seria uma forma de tornar a marca um símbolo permanente de uma tribo, em que 

para qualquer ritual ela seria lembrada e, até certo ponto, por que não dizer adorada. 

 As campanhas publicitárias da Coca-cola promovem não só eventos, mas também 

fazem da sua simbologia uma constante na memória dos seus consumidores tribais. Eis que a 

comunicação liga a marca/produto com as tribos urbanas, fundindo as suas ideologias, e com 

isso tornando a marca Coca-cola um totem das tribos contemporâneas. Everaldo Rocha, à luz 

de Lévi-Strauss faz uma abordagem no tema totem.  

 

                                                
29 Vice-presidente de Marketing da Coca-Cola Brasil 
30 Psicólogo e farmacêutico francês; introduziu métodos de psicoterapia, cura, e auto-tratamento, baseados em 
auto-sugestão ou auto-hipnose. Chamado de "o pai do condicionamento aplicado" e do “efeito placebo”. 
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Para Lévi-Strauss esta é uma das características marcantes de idéias, crenças, e 
noções que foram chamadas de “totêmicas”. Na verdade, chamou-se “totemismo” a 
uma espécie de código cuja peculiaridade era ser capaz de converter mensagens de 
níveis tão longínquos quanto os referentes à cultura e à natureza. (...) O totemismo é 
um sistema conceitual. É também o meio de transcender a oposição existente entre a 
natureza e a cultura (ROCHA, 1995, p.60). 

 

De fato, Everaldo Rocha (1995) consegue unir o totemismo com a publicidade de 

forma muito interessante, já que entende também que estudar esses fenômenos sociais para a 

publicidade tem muita importância, sendo o reflexo de uma ideologia de pequenos cotidianos. 

 
Por muitas maneiras, tal como um sistema de classificações “totêmico”, os anúncios 
desfazem contradições de diferentes níveis. A publicidade é o lugar onde os animais 
falam, onde os gastos podem ser poupança e esta uma forma de consumo. Nela os 
objetos ganham vida, os produtos recebem nomes “totêmicos” como anúncios. (...) É 
por intermédio da publicidade que se concilia, entre outras uma oposição estrutural 
na existência das sociedades industriais (ROCHA, 1995, p.60). 

  

Então a publicidade faz um produto ganhar vida, transforma um objeto limitado e sem 

graça, dando-o sensação de magia e emoções. O totem dos primórdios também passava para a 

tribo essas mesmas características, e todos se reuniam na frente dele cantando, dançando, 

comendo e conversando, suas vidas ganhavam cor, tendo-os então como mágicos ou “A 

maneira do ‘maná’31 para as tribos primitivas” (MAFFESOLI, 1995, p.83). O que faz a Coca-

cola ao longo de suas campanhas senão atribuir conceitos mágicos e dar emoção ao seu 

produto. Uma de suas propagandas de maior sucesso na época, uma família de ursos brincava 

na neve, possuíam emoção de humanos e tudo aquilo parecia girar em torno da Coca-cola. 

Outros tantos exemplos fazem o produto ser associado à magia ganhando status de totem e 

deixando o produto cada vez mais próximo às emoções das tribos. O exemplo mais 

significativo mostra uma pessoa indo ao encontro de uma máquina de refrigerantes e 

escolhendo Coca-cola. O primeiro comercial já mostra o efeito a ser dado, “Happiness 

Factory”  ou “Máquina”, com inspiração surreal32 coisas mirabolantes acontecem durante os 

sessenta segundos de exibição desde o colocar da moeda até retirar o refrigerante da máquina. 

                                                
31 Primeiramente uma oração primitiva, porém ao analisar melhor pode-se chamá-lo de um livro maná; escrito a 
um ritmo próprio e onde se cruzam, as experiências que Mircea Eliade chamou de hierofanias. É todo o peso do 
pensamento simbólico e seus “signos”,  a ligação a códigos inconscientes, situa-se no ponto daquilo que Roger 
Bastide assinala como “o sagrado selvagem” ou “ritos de passagem”. Pode assim compreender-se de novo que o 
mito e o rito marcam, segundo Lévi-Strauss, uma antinomia inerente à condição humana: a do viver e do pensar. 
Aceita-se que os rituais e os mitos - tão familiares aos antropólogos - desenvolvem-se em um contexto (tal como 
a língua que falamos). Eles iluminam e ressaltam o que já é comum a determinado grupo. Estão ligados entre si: 
re-escrevem-se um ao outro (www.incomunidade.blogspot.com). 
32 Características do surrealismo: abstração do real, libertação das exigências da lógica e da razão indo além da 
consciência quotidiana, expressando o inconsciente e os sonhos. (Strickland, 2004). 
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A assinatura fecha com “The Coke side of life” “o lado coca-cola da vida”, a partir daí 

começa o pensamento da nova campanha da coca-cola.  

Tanto Rocha (1995), Baudrillard (1973) ou Featherstone (1995) concordam que o 

publicitário é o detentor da comunicação do que será transmitido para o consumidor e, no 

caso da Coca-cola, os publicitários ao colocarem o efeito de magia e encantos especiais 

ligados ao seu produto, estariam tornando-o uma celebridade do contemporâneo e fazendo 

isso estariam mais próximos às tribos. A campanha “Viva o lado Coca-Cola da vida” chega 

em um momento excepcional em que a sociedade vive, ela entra nas tribos como totem e sua 

imagem “positiva” é logo adaptada aos mais diversos conceitos e ritos.  

 

4.1 VIVA O LADO COCA-COLA DA VIDA!  

 

  O conceito é bem claro e parte desde a missão da empresa. Fazer o produto Coca-cola 

fazer parte da vida das tribos, de forma que a mesma se fixe e se represente como objeto de 

adoração. No começo, a primeira barreira era aceitar as diversidades e tornar isso uma 

vantagem para a empresa. De fato, todas as desvantagens que o produto pudesse enfrentar em 

relação a público segmentado e suas diferentes opiniões foram aos poucos transformadas em 

vantagens, de forma que no momento em que viver o lado coca-cola da vida é traduzido aos 

poucos por viva as diferenças. Aceitar as diferenças é um dos primórdios da pós-

modernidade, ainda misturar os elementos e códigos criando novos e buscar por informações 

nos mais variados lugares.  

 Então o primeiro passo foi redirecionar um produto familiar, e torná-lo também um 

produto tribal. A campanha anterior a esta tinha como temática a união da família e o 

território. Com seu título “Always Coca-Cola” ou “Sempre Coca-Cola”, mostrava a boa 

relação que uma família de ursos tinha com o produto, mostrando que nos momentos felizes 

ela estava participando. A nova campanha remodela todo o seu pensamento, desde a sua 

linguagem, imagem visual e sonora, até o meio a ser transmitido, trazendo inúmeras 

inovações, como, por exemplo, filmes criados exclusivamente para o meio internet. Os 

próprios produtores mostram aonde querem chegar e dão as noções de como chegaram:  

  
A linguagem e os recursos utilizados nos filmes para TV e Internet e nas peças 
gráficas da campanha são diferentes de tudo o que a marca fez até hoje. Os 
comerciais para TV e Internet trazem animações diferenciadas – produzidas por 
estúdios de vanguarda no mundo nesse formato de comunicação – e uma linguagem 
mais irreverente. O grafismo empregado nas peças de outdoors e mobiliário urbano, 
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ricas em cores, propõe uma interação da consagrada garrafa contour33 com 
elementos do dia-a-dia, sugerindo o lado Coca-Cola da vida em diferentes situações 
e momentos. (The Coca-Cola Company web site). 

 

Quando a empresa fala que estão fazendo peças diferentes de tudo o que havia feito, 

mostra a mudança em seu público-alvo, porém a Coca-Cola atingia a todos, e agora 

permanece atingindo a todos. Essa contradição acaba no campo da comunicação, que passa a 

alterar antes códigos voltados para a família, transformando-os para as tribos. Ao tentar 

empregar em suas campanhas os ícones das tribos urbanas usados diariamente em todas as 

diversas situações e conflitos efervescentes, e misturá-las com o já reconhecido símbolo da 

empresa, o seu vasilhame. Lembrando Featherstone: “Essas imagens e locais promovem ainda 

um embaçamento da fronteira entre arte e vida cotidiana” (1995, p.42). Significa dizer, então, 

que a marca começa finalmente a se fundir com as culturas tribais e com isso não fazer mais 

distinção entre marca e cultura, ou empresa e sociedade.  

Um efeito interessante a ser mencionado é a adaptação do slogan “Viva o lado Coca-

Cola da vida” nas suas diversas variações cotidianas. Um slogan geralmente é fixo e suas 

palavras são imutáveis, porém como na sociedade atual há misturas, fusões e adaptações, as 

peças da Coca-cola surgem com novos formatos, por exemplo, “Viva o lado Coca-Cola da 

música”, “Viva o lado Coca-Cola da paquera” e até “Viva o lado Coca-Cola do futebol”, este 

último encontrado em peças impressas ao longo de estádios.  

A comunicação da empresa mostra uma preocupação também com o meio internet, 

criando uma diversificação nas mídias para suprir esse avanço tecnológico, e um detalhe 

formidável é que os projetos para essa ação foram pensados nas tribos brasileiras, visão que 

suas efervescências poderiam estar num nível diferente das outras localidades:  

 
A ação de Internet da campanha no Brasil foi desenvolvida exclusivamente para o 
País. (...) O consumidor poderá construir um perfil personalizado, reunindo todas as 
identidades que possui na rede, como páginas no Orkut e no YouTube, Microsoft 
Messenger, blog, fotolog, encontrar pessoas e viver o seu “lado Coca-Cola” na 
Internet. Com isso, o site de Coca-Cola torna-se o primeiro de uma marca a permitir 
esse tipo de conectividade. (The Coca-Cola Company web site). 

 

                                                
33 A famosa garrafa contour, embalagem de vidro de 237 ml da Coca-Cola, foi lançada em1916. O desenho 
curvilíneo da garrafa contour foi baseado em um conceito original sugerido pelo soprador de vidro sueco, 
Alexander Samuelson, funcionário da Root Glass Company, de Indiana. A idéia era criar uma garrafa única e 
especial, que pudesse ser instantaneamente reconhecida até mesmo no escuro. Entre 1951 e 1960, a garrafa 
passou a ser protegida pela Lei de Direitos Comuns como um símbolo de identificação da Coca-Cola. Em 1960, 
o U.S. Patent and Trademark Office concedeu à garrafa o status legal de "Marca Registrada", uma honra 
conferida a poucas embalagens. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

  

O trabalho de preparar um terreno que seja propício às identidades de forma que elas 

sejam tratadas como consumidores, mostra a proximidade que a publicidade e a sociologia 

têm neste trabalho. Esse ganha sua pertinência apenas ao analisar alguns fragmentos que são 

relatados no próprio site. Ao se fazer a ligação entre “consumidor” e “perfil personalizado” 

(personas), deixa-se claro que a publicidade entra no campo da sociologia, aprende alguns de 

seus conceitos e se mostra indispensável para uma campanha de sucesso. Ainda mais, ao 

trabalhar com as diferentes identidades mostra a preocupação de entrar em cada tribo, porém 

respeitando as opiniões de cada, e a internet é um meio “democrático” dessas se relacionarem 

e darem suas opiniões.  

 
A internet é o espaço de comunicação propriamente surrealista, do qual “nada é 
excluído”, nem o bem, nem o mal, nem suas múltiplas definições, nem a discussão 
que tende a separá-los sem jamais conseguir. A internet encarna a presença da 
humanidade a ela própria, já que todas as culturas, todas as disciplinas, todas as 
paixões aí se entrelaçam. (...) Cada individuo, cada grupo, cada forma de vida, cada 
objeto se tornará seu automédium, seu próprio emissor de dados e de interpretações 
em um espaço de comunicação onde a transparência e a riqueza se opõem e se 
estimulam (LEVY apud LEMOS, 2002, p.14). 

 

Para a Coca-Cola, assim como André Lemos e Pierre Levy, estar inserido nesse novo 

canal de comunicação dito virtual, é ir ao encontro dos processos pós-modernos, e 

invariavelmente ir ao encontro de todas as características da sociedade real. Todos os 

movimentos construídos pelos publicitários para se chegar aos consumidores, aos olhos da 

sociologia, foram feitos. Marc Mathieu34 mostra que a campanha da Coca-cola trabalha essa 

realidade e a transforma de maneira que seja bom, ou positivo, viver no mundo de coca-cola:    

 
Vivemos em um mundo em que fazemos escolhas todos os dias e o Lado Coca-Cola 
da Vida encoraja as pessoas a tornarem estas escolhas positivas. (...) Esta nova 
campanha convida as pessoas a criarem sua própria realidade positiva, a serem 
espontâneas, a ouvirem seus corações e a viverem alegremente (The Coca-Cola 
Company web site). 

 
 

A agência de publicidade global da marca Coca-Cola, Wieden & Kennedy, foi a 

criadora da campanha “Viva o Lado Coca-Cola da Vida”, tendo seus trabalhos iniciados em 

Amsterdã e Portland, posteriormente, tendo as peças substituídas e adaptadas pelas outras 

agências do mundo. No Brasil, a adaptação para veiculação local ficou sob responsabilidade 

da agência McCann Erickson, que também criou uma peça gráfica exclusiva para o Brasil. A 

                                                
34 Vice-presidente sênior de Marketing, Estratégia e Inovação de The Coca-Cola Company. 
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campanha estreou com quatro filmes exclusivos para TV, cinco filmes exclusivos para 

Internet e sete peças gráficas, para outdoors, intervenções e mobiliário urbano.  

A publicidade entra, portanto, nos estudos sócio-antropológicos, buscando os 

conceitos que fazem entender as relações das pessoas com o meio em que habitam e, através 

destes, utilizar seus espaços e recursos para a venda de produtos e serviços. A Coca-cola 

tenta, então, comunicar-se, usando conceitos de vários campos do saber, como a psicologia, a 

sociologia, antropologia e a comunicação social, por exemplo, tendo de forma completa sua 

comunicação diante de seu público.  

A sua mudança de campanha não foi por acaso, conforme se alteram os parâmetros da 

sociedade, não mais tendo como alicerce a família “Always Coke”, não que a família 

desaparecesse por completo, mas sim adormece, tendo o despertar do tribalismo, e junto “The 

Coke side of Life”. A empresa, atenta a esses comportamentos, acompanha e indica a direção 

que a comunicação deve tomar. O público-alvo dos publicitários passa a ser discutido no 

campo da sócio-antropologia. 
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5 METODOLOGIA 
 

A metodologia para a construção de um estudo que possa encontrar um limiar entre 

diversas áreas do saber, sociologia, psicologia, comunicação social, entre outras, e alinhá-las 

num mesmo pensamento, tem seu início numa pesquisa bibliográfica.  

 
A pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído 
principalmente de livros e artigos científicos. Embora em quase todos os estudos 
seja exigido algum tipo de trabalho desta natureza, há pesquisas desenvolvidas 
exclusivamente a partir de fontes bibliográficas. Parte dos estudos exploratórios 
podem ser definidos como pesquisas bibliográficas, assim como certo número de 
pesquisas desenvolvidas a partir da técnica da analise de conteúdo (GIL, 2006, 
p.65). 

 

 Isto posto, passou-se a procurar por obras úteis na análise deste estudo. Neste trabalho 

de garimpar conceitos teóricos, encontra-se nos trabalhos de Michel Maffesoli teorias sócio-

antropológicas que refletiram no campo da comunicação, tendo como apoio áreas como 

filosofia ou psicologia, por exemplo. Embora todas as suas teorias sejam de imensa utilidade 

para a publicidade e a comunicação, buscou-se as mais propícias para a compreensão do 

objeto de estudo. Junto com Maffesoli, outros autores de diversas áreas do saber foram 

pesquisados a fim de que a abordagem ao tema proposto fosse o mais completo possível.  

Segundo Bauer e Garskell, “a pesquisa qualitativa evita números, lida com 

interpretações das realidades sociais, e é considerada pesquisa soft” (2002, p.23).  Ainda 

mostraram outras características que aqui se fazem pertinentes, como os dados, sendo em 

forma de textos, análise interpretativa, citações e descrições. Este trabalho, em vista do que 

foi visto por Bauer e Garskell (2002), se enquadra numa busca cuidadosa e qualitativa.  

Ao lidar com conceitos sociológicos, antropológicos, psicológicos, comunicacionais, 

filosóficos e arqueológicos, até certo ponto, possuiu um resgate histórico de conceitos e 

registros, de tal forma que procurou em alguns casos estudar a origem de palavras que por 

ventura pudessem encaminhar os conceitos de determinada área. Isso é visto por GIL (2006), 

como método de pesquisa em fontes bibliográficas de referencia informativa. 

Após o profundo exame dos conteúdos, é feita uma nova observação para escolha de 

uma marca que trabalhasse com os conceitos sugeridos pelo estudo. Ao entrar no site da The 

Coca-Cola Company e verificar que suas intenções condizem com esse estudo foi visto o 

maior número possível de vídeos que a empresa produziu, durante o período a ser estudado, a 

fim de examinar quais teriam mais relevância de aplicação para os objetivos do mesmo. 
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Inicia-se os primeiros contatos com os vídeos (leitura flutuante) e, escolhendo quais os 

mais viáveis para formulação das hipóteses, prepara-os para análise. Após procede a tarefa de 

codificação com os recortes (escolha dos frames35) e numeração dos mesmos e, por fim, a 

escolha dos símbolos a serem pesquisados e interpretados.  

Neste caso, segundo Gil (2006), uma Amostragem por acessibilidade ou por 

conveniência, ainda ilustrando “ O pesquisador seleciona os elementos a que tem acesso, 

admitindo que estes possam, de alguma forma, representar o universo. Aplica-se esse tipo de 

amostragem em estudos exploratórios ou qualitativos, onde não é requerido elevado nível de 

precisão” (GIL, 2006, p.104).  

Dessa forma, os vídeos selecionados poderão ser os mais eficazes para se estudar, 

ainda assim, para estudá-los foi necessário critérios para observação e descrição dos mesmos. 

Então, Gil (2006) fala a respeito de pesquisa de observação indireta ou simples e sobre 

critérios descritivos: 

 
Por observação simples entende-se aquela em que o pesquisador, permanecendo 
alheio à comunidade, grupo ou situação que pretende estudar, observa de maneira 
espontânea os fatos que aí ocorrem. Neste procedimento o pesquisador é muito mais 
um espectador do que um ator (...) a coleta de dados por observação é seguida de um 
processo de análise e interpretação, o que lhe confere a sistematização e o controle 
requeridos dos procedimentos científicos (GIL, 2006, p.111).  

 

Ao procurar um corpus36 que pudesse alinhar-se a todas as demais áreas do saber, sem 

que nenhuma fosse prejudicada, e que o mesmo tivesse veracidade científica, encontrou-se 

uma saída da seguinte forma aos olhos de Bauer e Garskell: 

 
Os lingüistas e os pesquisadores qualitativos enfrentam o “paradoxo do corpus 
teórico”. Eles começam a estudar as variedades nos temas, opiniões, atitudes, 
estereótipos, cosmovisões, comportamentos e práticas da vida social. Contudo, 
como essas variedades são ainda desconhecidas, e por isso também não se sabe sua 
distribuição, os pesquisadores não podem conseguir uma amostragem de acordo 
com o racional de representatividade. Mas os paradoxos muitas vezes se resolvem 
quando nós recorremos ao tempo (BAUER e GARSKELL, 2002, p.55). 

 

Então, o corpus de pesquisa passa a ser verificar os vídeos da Coca-cola feitos no 

período da modernidade e os vídeos produzidos para o público contemporâneo. Nessa 

                                                
35 Frame, photo. No caso do vídeo, frame é um conjunto de quadros que ao se sobreporem em uma velocidade 
muito grande criam a ilusão de a imagem possuir animação. Um frame passa há cerca de 0,05 segundos ou 20 
quadros por segundos. 
36 Do latim, corpo. Segundo a pesquisa de Bauer e Garskell (2002) a fim de entender sobre esta palavra no 
campo das pesquisas sociais ela é notada como um conjunto finito de obras, sobre um determinado assunto aos 
olhos de um analista.  
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trajetória sugerida por Bauer e Garskell à luz de Barthes, os vídeos devem ser coletados a 

partir de um ponto de vista (comunicação social), com apenas um foco temático (a idéia a ser 

passada pelos vídeos), materiais homogêneos (vídeos veiculados na mídia televisão) e uma 

intersecção da história (moderno e pós-moderno). 

Para este estudo, a observação indireta ou simples das vantagens que favorecem a 

construção de hipóteses acerca do problema pesquisado é muito útil nas manifestações da vida 

social, neste caso publicitárias, e como é pouco sistemática e mais adequada aos estudos 

qualitativos, sobretudo os de caráter exploratório. Gil (2006) mostra ainda que não existem 

regras fixas para observação em virtude dos significados procurados pelos pesquisadores, mas 

elabora itens que costumam ser. A lista então foi analisada e trabalhada nos vídeos da Coca-

cola e é a base da observação, tendo outros fatores analisados para cada peculiaridade de cada 

vídeo.  

 
a) Os sujeitos. Quem são os participantes? Quantos são a que sexo pertencem? Quais 
as suas idades? Como se vestem? Que adornos utilizam? O que os movimentos de 
seu corpo expressam? 
b) O cenário. Onde as pessoas se situam? Quais as características desse local? Com 
que sistema social pode ser identificado? 
c) O comportamento social. O que realmente ocorre em termos sociais? Como as 
pessoas se relacionam? De que modo o fazer? Que linguagem utilizam? (GIL, 2006, 
p.112). 

 

Gil (2006), após expor a lista, comenta a respeito de um dos maiores problemas da 

observação simples, de que o observador pode influenciar a pesquisa com seus gostos 

pessoais, dando margem à imparcialidade ou a interpretações subjetivas. Para evitar, avisa o 

pesquisador que esteja dotado de conhecimento prévio acerca da cultura do grupo/tribo a ser 

estudada. Neste caso, a busca de conhecimento está nas obras de Michel Maffesoli e de outros 

autores conhecedores do cotidiano de diversas áreas do saber.  

Sobre a qualidade da análise de conteúdo tanto das obras quanto dos vídeos, é 

entendido, para este trabalho, conforme Bauer e Garskell: 

 
A análise de conteúdo é uma construção social. Como qualquer construção viável, 
ela leva em consideração alguma realidade, neste caso o corpus de texto, e ela deve 
ser julgada pelo seu resultado. Este resultado, contudo, não é o único fundamento 
para se fazer uma avaliação. Na pesquisa, o resultado vai dizer se a análise apresenta 
produções de interesse e que resistam a um minucioso exame; mas bom gosto pode 
também fazer parte da avaliação (BAUER e GARSKELL, 2002, p.203). 

 

Por fim, é preciso lembrar que essa seqüência é um cruzamento de métodos existentes, 

adaptados aos objetivos da pesquisa a fim de dar conta da complexidade do objeto estudado. 
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O estudo da cultura e da sociedade pós-moderna ainda não é vista com bons olhos por muitos 

pesquisadores, uma vez que  sempre se estudou o período cultural após o mesmo já ter 

acontecido e não durante as suas efervescências. Essa quebra se deve justamente ao período 

vivenciado hoje, em que o rompimento de valores e/ou renovação de outros é constante e a 

busca por conhecimento está mais do que nunca em evidência. A busca por conhecer o ser 

humano é cheia de inconstantes e nuances, pois é o próprio ser humano que busca essas 

inconstâncias e imperfeições no seu dia-a-dia. 
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6  ANÁLISE DOS VÍDEOS 
 
 
 Para analisar os vídeos foi utilizado o questionário sugerido por Gil (2006), de Bauer e 

Garskell (2002), o qual sugere uma análise dos sujeitos, cenários e comportamento social. 

Este foi o alicerce da investigação, mas atento ao detalhe de que esse trabalho procura avaliar 

mais o enfoque comunicacional, preferencialmente o ponto de vista na publicidade, dado nos 

valores que cada vídeo tentou passar. Observou a maneira como as características modernas e 

pós-modernas se acomodavam no vídeo, além do comportamento dos mesmos ao longo da 

exibição. 

Para lembrar, os critérios base para esta análise foram: em relação ao sujeito: o 

número de participantes, o sexo que pertencem, suas idades, vestuário e adornos e o que os 

movimentos de seu corpo expressam; relativo ao cenário: onde os atores se situam e as 

características do local, além do sistema social a ser identificado; e o comportamento social 

como suas interações, ações e linguagem. 

 Os primeiros vídeos analisados pertencem a campanha “Awlays Coke”, com a Família 

Urso e alguns de seus momentos. Sua linguagem e formatação se diferem bruscamente dos 

outros dois vídeos da campanha “The Coke Side of Life”, Os quais mostram a música 

interferindo no dia-a-dia dos jovens e suas formas de ver a vida.   

 
6.1 Vídeos com Representações Modernas - Polar Bears 1 & 2 – Always Coke 
  

O primeiro vídeo mostra duas estruturas da modernidade bem definidas, a família  

ideal ou idealizada e o território cultural fixo e protegido. Os atores são cinco ursos, um do 

sexo masculino representando o pai, uma fêmea representando a mãe, e três ursinhos sem 

especificação de sexo representando os filhos. Os pais apresentam traços de experiência 

paterna, mostrando maturidade e sapiência em seus movimentos. Não possuem vestimenta 

nem adornos, sendo uniforme a caracterização. Estão situados na noite do frio Ártico Polar, 

apenas com montanhas de neve ao fundo e um pequeno lago à frente onde os filhos brincam.  

As questões envolvendo o comportamento social denotam uma família organizada 

hierarquicamente, tendo o pai como chefe, a mãe como tutora dos filhos, observando e 

incentivando os inocentes que brincam no lago, como se o mesmo fosse o jardim da casa. Os 

pais estão sentados lado a lado como se estivessem na varanda da casa, tendo como fundo o 

território Polar, local onde provavelmente nasceram e se criaram, onde viverão para o resto da 

vida.  
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Um dos símbolos máximos da Coca-Cola, a garrafa contour, aparece primeiramente 

com a mãe que entrega para o pai, enquanto brinca com as crianças. Neste mundo, a apologia 

com a família tradicional é evidente, mas mais que isso mostra o fator território fortemente 

ligado a essa família, já que ursos polares não se adaptam naturalmente a outros lugares, 

apenas ao território Polar. Outra característica é o corpo todo branco como a neve polar, e 

nenhum dos ursos apresentava outras características.  

A Coca-Cola sempre esteve atenta às características da sociedade, como ela mesma 

coloca em seu website. Então ao verificar que as suas propagandas publicitárias, na época em 

que assinavam com os slogans referentes a “Always Coke”, estavam ligando a marca com 

representações do gênero família e território, lembra características da cultura moderna em 

que as estruturas baseiam-se na família tradicional e de uma cultura territorial fixa. Quando 

alguém fugia destas bases era excluído do sistema, dado como rebelde ou anarquista. A 

família ideal era: um pai trabalhador, chefe da família, de direita, preocupado com a economia 

e política do país e de índole honesta; a mãe, dona-de-casa, é responsável pela educação e 

alimentação dos filhos, tratando de limpar a casa, além de estar sempre bela para o marido; os 

filhos deviam sempre se portar com educação e cumprir com suas obrigações e deveres, 

quando não faziam, eram severamente castigados com punições físicas.  

A Coca-cola mostra a família idealizada pela modernidade, fortemente ligada ao 

território. Essa ligação do uso do nacionalismo, ou o amor a terra com a família feliz e estável 

está disfarçado no momento em que, no final do vídeo, os pais ursos relaxam bebendo Coca-

Cola e assistem os filhos brincarem no lago gélido, tendo ao fundo o desértico Ártico Polar. 

Os traços do estado e de sua imposição de cultura territorial dão segurança aos pais e a quem 

assiste ao vídeo, a família ideal, com seus princípios morais garantidos, vendo seus filhos 

crescerem em segurança e envelhecerem tranqüilamente, podem, então, comprar a Coca-cola, 

que faz parte desse bem-estar da família ideal moderna. 

 A música e os efeitos sonoros remetem à calma e segurança, porém com um final 

encorajador, com o time37 sincronizado para quando o urso chefe pega a garrafa contour e está 

para beber um gole do refrigerante. A imagem mostra desde a segurança passada pela mãe, 

até o prazer do Pai em beber Coca-Cola e se surpreender com seu sabor. A assinatura é “Life 

Tastes Good. Coca-Cola”, ou “A Vida tem Gosto Bom”, ou ainda porque não refletir como: a 

vida moderna, com uma família idealizada e, com um território bem definido, merece uma 

Coca-cola (Ilustração 1).  

                                                
37 Do inglês time. Tempo; no caso o tempo simultâneo entre áudio e vídeo, sem atrasos ou adiantamentos.  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

  

 

 
Ilustração 1 

 

O segundo vídeo mostra outro aspecto da modernidade, a massificação gerada pela 

indústria cultural e as mídias de massa. Não temos atores principais, mas sim dezesseis ursos 

formando um único bloco concreto e uniforme, todos iguais, do mesmo sexo, com as mesmas 

idades e sem nenhum adorno ou roupa personalizada que os distingue dos demais. Os 

dezesseis ursos ainda têm movimentos semelhantes e de certa forma agem em conjunto como 

levantar a cabeça ou beber o refrigerante. O local permanece sendo o Ártico Polar, mas dessa 

vez a ação não se encontra no território e sim no céu escuro. 

  O comportamento dos ursos de forma uniforme acontece desde o começo em que 

mostra um urso indo ao encontro da massa. No momento em que todos estão sentados “liga-

se”38 o espetáculo e uma aurora surge no céu. Nesse momento todos levantam a cabeça e 

assistem admirados, enquanto o som de várias garrafas de Coca-cola abrem, exatamente todos 

olham para a garrafa e bebem o refrigerante. Alguns detalhes da massificação é que o 

refrigerante é posto na mão direita de todos os ursos e que o movimento de beber é muito 

semelhante de todos.  

 O comportamento dos ursos é o mesmo que o de uma pessoa ao assistir a uma 

televisão, por exemplo, pois ao ligá-la, recebem informação sem resistência, e com isso a 

Coca-cola se insere de forma a fazer com que os indivíduos criem o hábito de abrir uma 

garrafa sempre que assistirem à televisão. Pavlov já havia demonstrado a ação que o som tem 

ligado à ação, pois o som do abrir da garrafa com a ação de assistir a um espetáculo estão 

sincronizados de forma a serem percebidos de uma só vez.  
                                                
38 Referindo a ligar um aparelho de comunicação para as massas, como o Rádio ou a Televisão. 
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Após o efeito, a assinatura final mostra a expressão de um dos ursos feliz em tomar a 

bebida, com a garrafa contour na mão, e a assinatura do vídeo: “Always Cool, Always Coca-

Cola”; “Sempre legal, Sempre Coca-Cola”, reforçando a idéia de que sempre ao assistir a um 

espetáculo sempre deve ter em mãos Coca-Cola (Ilustração 2). 

 

 
Ilustração 2 

 

6.2 Vídeos com Representações Pós-Modernos – The Coke Side of Life 
 

6.2.1 Estúdio Coca-Cola 

 

Neste vídeo publicitário de 30 segundos, o importante é verificar o tema de mistura de 

elementos das neotribos, como seus adornos, ritmos musicais e os músicos escolhidos para o 

evento. Como já visto por Maffesoli (1998), Harvey (2001) e Coelho (1995), uma 

característica pós-moderna é a aceitação de várias verdades, não negando nada, nem mesmo 

aquilo que está substituindo. O vídeo possui apenas um ator do sexo masculino, com 

aparência jovem e com duas camisas, uma branca de manga cumprida por baixo de uma preta 

com manga curta. Com movimentos curtos e rápidos, atua por mímica em um local sem 

identificação, com fundo branco, e uma mesa com um liquidificador. Até aí não há nada de 

especial, porém ao ligar o liquidificador39 e começar a preparar a mistura, surgem, através de 

efeitos especiais, no corpo do ator, os elementos que serão combinados. São os adornos e 

itens usados pelas diversos grupos urbanos encontrados nas cidades do Brasil, além desses 
                                                
39 Aparelho elétrico com a finalidade de cortar e picar alimentos além de misturá-los, porém neste caso, usado 
sabiamente para “misturar culturas”.  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

  

itens, outros símbolos são colocados na mesma cena de forma a acentuar a presença de 

personificações durante o vídeo. A unidade e a força dos códigos tribais estão na sincronia do 

locutor com as mímicas do ator. O texto produzido para o vídeo dá a noção de como ele foi 

pensado: 

 
A Coca-Cola apresenta a receita pra juntar as diferenças. Junte o HipHop do 
Marcelo D2, com a MPB do Lenine. Misture também, o HardCore do CPM22, e o 
Axé do Babado Novo. O resultado é o Estúdio Coca-Cola, uma fusão musical 
inédita. Acesse o site, assista aos shows e confira os bastidores. Acesse coca-
cola.com.br/musica.  

 

Para se juntar as diferenças, conforme dito no texto, a idéia foi “misturar em um 

liquidificador” as diversas músicas de diferentes tribos de forma a criar uma relação entre 

elas. É nessa miscelânea de conceitos e formas de viver que a fronteira começa a se desfazer, 

antes defendida pela campanha “Always Coke” agora com o despertar dos prazeres de 

descobrir o estranho, o diferente. Não é, de fato, como o texto sugere, o resultado desta 

mistura ser o Estúdio Coca-Cola, mas indo um pouco mais além da marca e do capitalismo, 

encontramos os elementos pós-modernos defendidos por M.Maffesoli ao longo desse estudo. 

Nota-se que os elementos neotribais estão presentes, pois a cultura dos subgrupos é 

fortalecida pelo fato de que, ao se juntar as diferenças está admitindo-se que não há mais uma 

homogeneidade das massas e que elas estão se personificando, buscando interagir com outras 

culturas, quebrando as estruturas antes defendidas pela modernidade, porém sem negá-las. Por 

exemplo, não se nega em nenhum momento o cristianismo, mas também não exclui as outras 

seitas ou religiões. O que se busca é ter contato com tudo, mesmo que não vá se ocupar.  

No vídeo, o primeiro elemento a ser 

misturado é um medalhão (Ilustração 3), símbolo do 

movimento Hip Hop, junto com ele surge a batida da 

música colocada ao fundo, e aparece a imagem de 

um de seus divulgadores, o cantor Marcelo D240. 

Essa é a primeira tribo a ser chamada, possuindo 

linguagem, som, roupas, tatuagens e outros adornos 

específicos, além de se encontrarem basicamente nas vilas, periferias e em outros locais mais 

afastados dos centros urbanos. Fazem pichações como forma de expor sua arte e suas músicas 

                                                
40 Carioca da Zona Norte, foi camelô quando jovem. Em 1998, lança seu disco solo “Eu Tiro é Onda”, ousou 
pela mistura de hip hop com elementos de samba e bossa. 

Ilustração 3 
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são basicamente rimadas, cantando o seu difícil cotidiano. Tem como exemplo os negros 

norte-americanos da periferia de Nova York.  

Após os símbolos irem para o liquidificador, 

o segundo elemento é uma guitarra (Ilustração 4) e o 

locutor menciona a MPB41 de Lenine42, junto com 

sua imagem. O som que antes seguia as batidas do 

Hip Hop muda para som de guitarra. Nesse espaço 

encontramos diversos elementos populares ainda 

com pensamento massificado da MPB em buscar as 

classes médias, mas o cantor tem experiência em mistura de ritmos e é um dos personagens da 

revolução na nova MPB. De novo o ator coloca os ritmos e códigos no liquidificador.  

Segundo o locutor, o próximo passo é 

misturar o som do CPM2243, o que traz a linha dos 

emocore, uma vertente mais suave dos punks 

hardcore, no caso uma pulseira (Ilustração 5). A 

tribo dos Emos, com seus símbolos próprios, possui 

um estilo de vida próprio e uma forma de vê-la um 

pouco mais depressiva. Suas músicas tratam de 

amores mal resolvidos, passam lápis no olho, andam de preto,  estampa xadrez, e possuem 

franja acentuada, outras tribos repudiam algumas atitudes dos Emos, pois os homens desta 

tribo são sensíveis.   

Por fim, o último dos elementos a misturar 

vem do Babado Novo44, com ritmo animado do 

nordeste, que atrai não apenas algumas tribos, mas é 

um forte gênero musical que leva multidões à Bahia 

no carnaval para seguirem os trios elétricos. O ritmo 

musical mistura diversas músicas como o frevo, o 

forró, o maracatu e até o reggae. O símbolo a ser 

                                                
41 Música Popular Brasileira. Surgida no momento de declínio da Bossa Nova. 
42 Pernambucano de Recife. Em 1997, lançou pela BMG seu primeiro disco solo, "O Dia em que Faremos 
Contato", unindo música eletrônica, ritmos nordestinos e samba. 
43 Banda de punk rock-hardcore, CPM 22 está renovando o cenário do rock nacional. 
44 Banda de Axé, com estilo próprio implantado pela banda, que mistura o pop aos tambores da Bahia. 

Ilustração 4 

Ilustração 5 

Ilustração 6 
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colocado no liquidificador é um Dreads45 (Ilustração 6), e com ele a música de fundo passa a 

ser o axé. No momento em que termina a colocação dos itens no liquidificador, surge a 

logomarca do programa e logo a mistura se espalha pela tela manchando o branco do fundo 

com as cores do programa. Após é apresentado os serviços que estão disponíveis na mídia 

internet, e as possibilidades que se ganha com a interação. 

O pensamento da união das tribos e da reunião dessas em torno da televisão dá as 

primeiras noções de que a Coca-Cola começa a ser vista como uma celebridade. Ao pegar 

vários signos de diversas culturas e tentar usá-los em prol de sua imagem, está passando a 

idéia de que ela será a base de uma ligação entre as tribos e por que não seria o ponto de início 

para as trocas entre grupos na contemporaneidade. A Coca-cola então, busca, esse contato 

com o seu público-alvo da forma mais primitiva de ritual, através dos totens tribais, sendo o 

produto, o novo totem das neotribos. O vídeo no seu final ainda faz uma ligação musical 

muito sutil, pois é por apenas poucos segundos, com outra campanha da Coca-Cola, em que 

mostra que um dos lados Coca-Cola da vida é aceitar e viver as diferenças, ponto chave para a 

aceitação das tribos e da pós-modernidade.  

  

6.2.2 Viva as Diferenças. 

 

Este vídeo publicitário de 60 segundos dá uma interessante abordagem ao tema 

contemporâneo dos jovens que procuram por características de diversas culturas urbanas a fim 

de aprenderem e trocarem experiências de vida. Neste caso, o vídeo mostra a Coca-Cola como 

sendo a ligação entre as tribos, de forma que quando o ator principal aborda uma pessoa 

diferente, usará o refrigerante como a chave para o acesso e, após o contato, o ator receberá 

uma característica do sujeito abordado. A chave-mestra46 neste caso é a garrafa contour, 

símbolo pós-moderno do capitalismo e da globalização, encontrada em qualquer lugar do 

mundo47, após a Segunda Guerra Mundial48. O símbolo máximo da empresa aparece a todo o 

momento nas cenas, inclusive no slogan final da campanha, sempre reforçando a identidade 

da garrafa da Coca-Cola inserida nas tribos urbanas. 

                                                
45 Um tipo de corte de cabelo, símbolo dos indianos, africanos e que encontrou visibilidade mundial com o 
reggae e Bob Marley. 
46 Em alusão a uma chave especial que consegue abrir todo o tipo de porta.  
47 Fonte: Coca-Cola web Site. 
48 Guerra em que as grandes forças mundiais combateram entre si no período de 1939 a 1945, divididas entre 
Eixo: Alemanha, Itália e Japão contra os Aliados: Inglaterra, França, EUA e URSS.  
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Ilustração 7 

O ator principal é um homem branco, com aparência 

jovem, que veste roupas normais com cores neutras, não 

possui nenhum adorno, seu cabelo possui um corte modesto e 

não apresenta nenhum símbolo ou característica que o 

identifique a um credo ou cultura (Ilustração 7). O local onde 

se encontra são as ruas de uma metrópole, com pessoas 

passando a todo o momento, carros em movimento, prédios, 

praças e o comércio típico de uma metrópole. O ator então circula pelos vários cantos dessa 

cidade à procura de sua diversidade cultural existente não em eventos, mas nos sujeitos 

coadjuvantes nas cenas. 

 O primeiro encontro é com uma mulher jovem toda 

vestida de preto com maquiagem no rosto, de aparência 

mórbida, com os cabelos lisos e gestos sutis. Não possui um 

grupo junto dela, mas, ao olhar para garrafa, aceita e toma um 

gole junto com o ator (Ilustração 8). A música de fundo não 

perde o seu formato, mas ganha traços mais de uma bateria de 

banda rock. O ator então aparece com a pele um pouco mais 

branca, os cabelos pretos e lisos, com botas de couro.  

Ao andar pela rua encontra um novo grupo de pessoas 

que estranham o visual do ator, mas ao oferecer o refrigerante 

a desconfiança deste grupo desaparece, e um dos integrantes 

aceita a bebida (Ilustração 9). Este grupo contém negros e 

latinos, sendo que o que aceita a bebida é um negro, com 

correntes, brinco, lenço na cabeça, camiseta usada por rappers 

e outros adereços. O som passa a contar com uma batida do estilo rap e o cantor passa a fazer 

rimas. Ao dividirem o refrigerante, o ator sai possuindo a pela negra, correntes, camiseta 

iguais as do rapper. A maneira de andar também está diferente do começo, agora apresenta 

um pouco mais de confiança.  

A próxima abordagem é com um senhor idoso 

(Ilustração 10), de chapéu cowboy, com um bigode 

extravagante, tocando chocalho junto com outros integrantes 

de uma banda. O ator não oferece a bebida mais, mas sim a 

cena já mostra os dois compartilhando o refrigerante, logo o 

Ilustração 8 

Ilustração 9 

Ilustração 10 
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personagem sai com o bigode do velhinho. A música possui os traços da banda em que o 

mesmo entrou em contato. Numa praça, sobe em cima de uma árvore e bebe junto com um 

passarinho. A próxima cena mostra ele com todos os adornos anteriores, agora com a pata e 

bico de passarinho. A forma do personagem agora se torna surreal, sendo vista com espanto 

até por uma pessoa fantasiada de passarinho. O som ainda traz assovios sem perder o ritmo 

central da música e logo passa a ter instrumentos diversificados.    

Ao pedir carona para uma Van, entra agora em 

contato com integrantes de uma orquestra sinfônica 

(Ilustração 11). Todos vestidos para uma apresentação e, 

entre os diversos instrumentos, uma mulher sorridente aceita 

compartilhar a bebida. Logo ao sair da van e se despedir, o 

ator se apresenta com óculos. A música muda o sentido e 

ganha o peso de Hard Rock quando o ator se aproxima de 

uma banda de garagem. Uma banda punk ensaia com seus instrumentos e um dos jovens com 

um cabelo estilo moicano (Ilustração 12) aceita a bebida e divide um gole de Coca-Cola. O 

personagem agora possui o topete do rapaz, mas sem perder o cabelo da garota do começo do 

vídeo. A viagem continua e ainda encontra com um senhor tocando tambores (Ilustração 13), 

do qual fica com o cachecol, e um escocês (Ilustração 14) que fica com sua saia. Em cada 

passagem, a música principal se adapta ao estilo de cada pessoa.  

 

A intenção aqui está nas misturas e na busca pelo estranho, uma característica humana, 

que antes havia sido obscurecida pela luz da racionalidade e da sua exatidão. O homem do 

ocidente antes possuía suas regras e leis, apoiadas por uma moral cristã, uma cultura de 

consumo e um território sem aberturas para novas possibilidades. Não poderia se falar em 

viver as diferenças, pois isso seria quebrar com o racionalismo imposto por tais regras.  

 Nessa busca por viver as diferenças e ir ao encontro do estranho, do desconhecido, o 

personagem acaba sem mais refrigerante, o que sugere que sua aventura acabou, porém ao 

Ilustração 11 

Ilustração 12 Ilustração 13 Ilustração 14 
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olhar para o horizonte repara que existe uma mulher igual a ele. Neste caso, são iguais não 

pelo nacionalismo, moral, religião ou tribo, antes mostrada pelos ursos sendo todos brancos 

como o seu território, mas sim por seus ideais de procurar compartilhar suas culturas, e isso é 

pós-modernidade.  

 A mulher possui a idade aproximada do ator, porém possui asas de harpas, cabelos 

tipo dreads, uma toca rastafari, saia de bailarina, antena de 

rádio, tatuagem no braço, pernas de esqueleto e, 

principalmente, uma garrafa contour, cheia de Coca-Cola 

para poder dar e receber cultura (Ilustração 15). No final os 

dois se aproximam e vão ao encontro do refrigerante, a 

grande mistura de elementos que estava por surgir dá lugar 

à assinatura final, Viva As Diferenças, sendo que o símbolo 

não era da Coca-cola, mas de uma silhueta da garrafa feita com os instrumentos dos diversos 

grupos musicais que ali estavam (Ilustração 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Relação Entre os Vídeos 

 

 As interpretações aqui formuladas vão ao encontro com teorias já vistas nos capítulos 

anteriores, ligadas ao mundo em que vivemos, dito pós-moderno, e concordando com suas 

manifestações e  organizações. O modo de achar uma relação entre eles para discussão é ver 

os comportamentos das situações semelhantes e comparar as diferentes maneiras de agir.   

 A primeira observação que se pode constatar é a maneira como é tratada a diferença 

entre pessoas e indivíduos. Nota-se claramente que nos vídeos ditos modernos a 

caracterização dos ursos é extremamente uniforme, eles eram iguais e representavam a 

Ilustração 15 

Ilustração 16 
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massificação e individualização do sujeito. A forma de indistinção entre os ursos lembra o 

fator dos robôs produzidos em série para trabalhar em série sem que necessite de um 

pensamento mais humano no serviço. Robôs não precisam ser diferentes, podem ser iguais e,  

caso algum comece e ter diferença do restante está com defeito, mas no nosso caso são 

excluídos, como muitos punks e hippies eram. Hoje as pessoas buscam ser diferentes e os 

vídeos pós-modernos enfatizam a necessidade do sujeito querer ser diferente, nem que seja 

por pequenos detalhes. Umberto Eco fala com propriedade dessa transformação de 

identidades e de quebra do território, na passagem da modernidade para a pós-modernidade: 

 
As identidades modernas eram territoriais e quase sempre monolingüísticas. 
Consolidaram-se subordinando regiões e etnias dentro de um espaço mais ou menos 
arbitrariamente definido, chamado nação, opondo-o – sob sua forma dada 
organização estatal – a outras nações. (...) Por outro lado, as identidades pós-
modernas são transterritoriais e multilingüísticas. Estruturam-se menos pela lógica 
dos estados do que pela dos mercados (ECO, 1999, p.59). 

 

 Para se buscar a diferença tem de haver a mistura de culturas, pois se um objeto é 

homogêneo ele precisará de outro objeto para que possa se misturar. Então a segunda 

observação a se fazer em relação aos vídeos é a homogeneidade dos ursos e do cenário em 

que se encontram, pois no caso dos ursos o cenário era apenas o gélido pólo Norte. A 

homogeneidade do branco e o fundo infinito davam uma noção de distanciamento que a 

modernidade pretendia dar as pessoas, pois aquilo reforçava o poder do território, diferente do 

ator que percorreu diversos cantos da mesma cidade e encontrou uma diversidade de cultura. 

Maffesoli mostra as cidades urbanas como o local onde estas misturas acontecem: 

 
Assim como as cidades deram o tom aos modos de vida do conjunto dos países, a 
sinergia tecnologias-metrópoles faz do mundo inteiro uma aldeia <<global>>, onde 
as modas, os costumes, os pensamentos, s músicas e os esportes são partilhados sem 
que as diferenças de classe, as especificidades locais ou culturais determinem 
mudanças notáveis (MAFFESOLI, 1997, p.245). 

 

  O cenário era tão variado, que apenas a escolha do tema música gerou dois atores 

completamente diferentes de um ser humano, sendo que a mistura desses diversos conceitos, 

linguagens e ritos pode gerar uma infinidade de modos de viver e formas novas de cultura. 

Ainda com o olhar de Maffesoli sobre a cidade como produtora e difusora de múltiplas 

culturas: 

 
A cidade tornou-se então um cadinho gerador de grupos miméticos, matriz que 
favorece a superação da autonomia e reforça o fato de que só existo em relação ao 
outro, na relação com o outro, sob o olhar do outro. (...) É sobre tudo interessante 
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destacar o ritmo específico que secreta, característica da estética pós-moderna. 
Trata-se de um ritmo sincopado, com tendência a agregar mais do que distinguir. 
(MAFFESOLI, 1997, p245). 

 

 A terceira observação neste caso está na diferenciação que se buscou entre tribo e 

família, tanto num caso como no outro trataram de forma oposta estes dois termos. A família 

foi, nos primórdios, a base para a constituição de uma tribo e não se observou nada dela nos 

vídeos da “The Coke Side of Life”, nem as tribos na “Always Coke”. Conforme se mostra, a 

família moderna passa a ser idealizada como um pai trabalhador, uma mãe dona-de-casa e 

filhos educados e comportados, isolados dos demais acontecimentos, vendia-se para as 

famílias, com seu conjunto organizado e sistemático de valores. Essa estrutura de família é 

acompanhada por Schwartz (1998) que vê uma mudança nesse comportamento, tendo outras 

formas de núcleo familiar se constituindo. O foco passa a ser as tribos, com suas 

efervescências e vivências, nunca foi tão bom se misturar com estranhos, participar de 

comedorias, viver em conjunto, não foi mostrado em nenhum momento a família ou qualquer 

um de seus papéis na sociedade nos vídeos pós-modernos. De fato, parece ser melhor vender 

para as tribos que possuem um ethos49 semelhante do que para a família, pois possuem 

pessoas diferentes, organizadas em num mesmo ambiente sim, mas com conceitos e objetivos 

muitas vezes opostos.  

 O produto Coca-Cola acompanha essas transformações da sociedade, assiste por cima 

os acontecimentos e efervescências produzidas, adaptando-as para suas campanhas 

publicitárias. Esse acompanhamento tem como resultado um produto estabilizado na mente 

das pessoas ao longo dos anos, trabalhando sempre em conjunto com as teorias de 

comunicação. Observa-se então uma transformação no produto, não na forma física, mas na 

forma conceitual, pois passa de um produto condicionado às massas como produto da cultura 

industrial, para um produto já pensado como símbolo e objeto tribal, levado ao pedestal de 

totem e,  mais, seu poder no mundo globalizado pode levar a imagem a status de celebridade. 

O refrigerante antes levado à mente das pessoas, através da televisão como forma de bem-

estar dentro da sociedade, agora é visto como a chave para entrar nas tribos e delas conseguir 

seus segredos.  

 Os vídeos em comparação direta mostram que a transformação da campanha 

publicitária ocorreu alterando alguns parâmetros sócio-antropológicos. A comunicação passou 

a olhar para as diferenças e não mais para os iguais, buscou a mistura do que a 
                                                
49 Do grego Ethos. Ética de convivência; Maneira de viver, de se comportar no meio-ambiente em se habita. Dos 
primórdios poderia se dizer possuir uma relação de harmonia com o meio-ambiente. Relativo à cultura produzida 
e aplicada no local da mesma.  
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homogeneidade, observou a mudança dos indivíduos para pessoa e da passagem da família 

para as tribos. Umberto Eco (1999) lembra Renato Ortiz, quando observa que: 

 
A oposição “homogêneo/heterogêneo” perde importância; é necessário, pois, 
entender como segmentos mundializados – por exemplo os jovens, os velhos, os 
gordos, os desencantados – compartilham costumes e gostos convergentes “O 
mundo um mercado diferenciado constituído de camadas afins. Não se trata de, pois, 
de produzir ou vender artefatos para ‘todos’, mas de promove-los globalmente entre 
grupos específicos” (ECO, 1999, p.171). 

 

A publicidade deixa então de buscar uma comunicação mais massificada e passa a 

atingir os segmentos de forma mais precisa e emocional. Durante a transformação da 

sociedade de moderna para pós-moderna, os vídeos da Coca-Cola encontram um novo espaço 

na mente das pessoas, agora como celebridade, tornando-se indispensável para a harmonia 

entre as tribos.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

O objetivo desse estudo era aliar nas práticas publicitárias as teorias da antropologia e 

da sociologia, com ênfase nas obras de M.Maffesoli. Com esse pensamento, buscou-se 

trabalhar uma diversidade de autores para um melhor entendimento de todo o objeto de 

estudo.  

No grande objeto de estudo, a sociedade contemporânea, procurou-se conhecer um 

pouco melhor os caminhos que ela percorreu até se tornar pós-moderna. Com o olhar voltado 

para a comunicação social, passou-se pelo período clássico grego e pela recente modernidade. 

Maffesoli dá ênfase ao retorno dos conceitos gregos que se mesclam com os modernos, 

criando todas as possibilidades das atuais efervescências. É interessante destacar  que o 

entendimento da pós-modernidade na vida contemporânea já produziu questões de abordagem 

para a possibilidade de usar várias mídias de diferentes maneiras, com novas formas para 

abordagem dos consumidores. Essas mídias, formas de comunicação, estão inseridas dentro 

da cultura atual que Muniz Sodré (2006) vê como uma “ethos midiatizada”. 

Antes as mídias modernas eram vistas como formas de comunicação unicamente 

voltadas para a massa, mas conforme ela se segmenta, perdem tais características e adentram 

na sociedade, criando raízes com centenas de ramificações, tendo o controle das massas 

reduzido ao caule central (TVs, Rádio, Jornal). Essas microramificações entraram na 

sociedade de tal forma que as pessoas passaram a se comunicar pelos meios midiáticos, não 

mais recebendo informações, mas dando informações, principalmente na internet, em que elas 

criam uma nova forma de viver, sugerindo que a simulação do mundo cibernético pode ser 

visto como real. A publicidade pode encarar essa nova vida midiatizada com o olhar de 

Baudrillard e Maffesoli: 

 
Como Baudrillard, Maffesoli também promove desestabilização, desordem e 
desconstrução dos modelos dominantes. Mas a diferença entre ambos reside no fato 
de Baudrillard mirar a sociedade de consumo, os objetos e as imagens, mostrando 
suas fraturas e desaparições, fragmentos e disjunções, enquanto Maffesoli os 
percebe como elementos de coesão social, laços simbólicos forjando estilos de 
comunicabilidade (FAMECOS, nº25, p33). 

 

 Tal desestabilização se deve à mistura de realidade com o artificial, a 

publicidade se engajando nesse sentido e criando seus objetos falsos de consumo 

(Baudrillard) ou manifestações e expressões das efervescências sociais (Maffesoli). O meio de 

propagação das mensagens é discutido agora pelos símbolos que se espalham por suas 
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ramificações até chegarem às tribos. “De olho na aparência, acústica e visibilidade das 

imagens, Maffesoli as percebe como dimensões afirmativas da arte tecnológica, como vetores 

do estilo comunitário e interações tribalistas” (FAMECOS, nº25, p.35). De acordo com esta 

apreciação, verifica-se a importância de usar os códigos tribais apropriados nas ramificações 

das mídias corretas, para que haja interações, e que o resultado mercadológico possua algum 

efeito.  

A The Coca-Cola Company entra nessa sociedade contemporânea utilizando a 

comunicação entre empresa-consumidor ou capitalismo-pessoas, no caso a sua publicidade. 

As campanhas publicitárias da empresa se preocupam com a aparência, acústica e visibilidade 

da marca, em relação ao seu produto, sempre mostrando o mesmo como objeto tribal. O seu 

valor de troca não representa mais uma simples questão capitalista, moeda/produto, mas passa 

a ser simbólico, moeda/status, pois o valor do refrigerante entra para o imaginário das pessoas 

dentro do seu grupo como um totem tribal dos primórdios. Essa maneira de querer ser vista é 

confundida com o ethos do carpe diem, o retorno ao pensamento da antiguidade só 

possibilitado pelo pós-moderno.  

O imaginário é visto de forma positiva, pois ao agregar um valor fictício sai da questão 

que o objeto cumpre, uma única e exclusiva função50, ele não passa a ser massificado, entra 

para a personificação e simbolização dos objetos, fugindo do banal, criando e possibilitando 

que um refrigerante possa ganhar status mágico. A magia, para as tribos primitivas, é o 

começo da estruturação do maná, posteriormente agregando outros conceitos e se 

estabelecendo como totem, mas para tal efeito esse objeto deve estar de acordo com o 

surgimento de determinada tribo. 

Ao observar os vídeos publicitários da Coca-Cola pós-modernos, a avaliação mostra 

características de heterogeneidade, ritos e mistura de símbolos diferentes de forma até surreal, 

neste caso muito próximo da magia. Essa mistura de elementos ligando a magia da Coca-Cola 

com os desejos do táctil e as efervescências neotribais, fazem da campanha “The Coke Side of 

Life” uma combinação ideal entre a empresa capitalista e seus consumidores cidadãos. O 

entendimento que a campanha faz da pós-modernidade e suas sociabilidades leva a pensar em 

Umberto Eco quando vincula os valores do consumo com a cultura da sociedade atual: 

 
Para vincular o consumo com a cidadania, e vice-versa, é preciso desconstruir as 
concepções que julgam os comportamentos dos consumidores predominantemente 
irracionais e as que somente vêem os cidadãos atuando em função da racionalidade 

                                                
50 Neste caso lembra-se as antigas propagandas da Coca-Cola em que o produto a ser consumido tinha o ponto 
forte de refrescar a baixo custo. 
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dos princípios ideológicos. Com efeito costuma-se imaginar o consumo como o 
lugar do suntuoso e do supérfluo onde os impulsos primários dos indivíduos 
poderiam alinhar-se com estudos de mercado e táticas publicitárias. (ECO, 1999, 
p.45). 

  

O presente trabalho teve, como início do seu processo, o pensamento de que ao invadir 

o universo da publicidade, deve-se ter noção de que unicamente com conceitos 

mercadológicos para venda esquece ou confunde as pessoas com mero target51. Lembrando, a 

transformação pós-moderna fez com que as pessoas fossem transformadas de indivíduos para 

sujeitos, de tal forma que a sistematização de dados propostos pela ABA/Abipeme ainda vê os 

consumidores irracionais, ou, se apropriando das palavras de Eco, com “impulsos primários”, 

sendo os produtos tratados meramente como objetos.  

Atenta às transformações pós-modernas, a The Coca-Cola Company usa a campanha 

“The Coke Side of Life” para se inserir no contexto sócio-cultural como estrutura e base das 

neotribos urbanas. O estudo verificou a importância do aprendizado da sócio-antropologia 

para a comunicação do ponto de vista da publicidade. Esse trabalho foi um primeiro passo 

para o entendimento da ligação que se pode fazer entre empresas, marketing e capitalismo 

com os consumidores, pessoas e cidadãos, sem que a base sólida do mercado prejudique a 

visão subjetiva do sujeito. Essa pesquisa buscou, através de Michel Maffesoli, 

preferencialmente, uma primeira abordagem nas teorias antropológicas e sociológicas que 

podem ajudar o publicitário a melhorar seu contato com as pessoas consumidoras desse 

mundo globalizado, capitalista e agora, mais do que nunca, emocional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
51 Do inglês, alvo. No contexto traduz para público-alvo. 
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ANEXO 
 

Anexo I  - Classificação socioeconômica - critério Abipeme. 
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O critério Abipeme sucede a um outro preconizado pela Associação Brasileira de 

Anunciantes - o critério ABA - e foi desenvolvido pela Associação Brasileira de Institutos de 

Pesquisa de Mercado com as mesmas finalidades do anterior, ou seja, dividir a população em 

categorias segundo padrões ou potenciais de consumo. Como o anterior, esse critério cria uma 

escala ou classificação socioeconômica por intermédio da atribuição de pesos a um conjunto 

de itens de conforto doméstico, além do nível de escolaridade do chefe de família.  

O critério resultante, conhecido por ABA/Abipeme, passou por revisão atualizada 

desenvolvida pela Marplan Brasil e LPM/Burke, chegando-se a um novo critério de 

pontuação, atualmente em vigor, que passou a denominar-se simplesmente “critério 

Abipeme”. A classificação socioeconômica da população é apresentada por meio de cinco 

classes, denominadas A, B, C, D e E, correspondendo, respectivamente, a uma pontuação 

determinada. 

Alguns dos itens de conforto no lar (aparelho de videocassete, máquina de lavar roupa, 

geladeira com ou sem freezer acoplado e aspirador de pó) recebem uma pontuação 

independentemente da quantidade possuída; outros (automóvel, TV em cores, banheiro, 

empregada mensalista e rádio) recebem pontuações crescentes, dependendo do número de 

unidades possuídas. Da mesma forma, a instrução do chefe da família recebe uma pontuação 

segundo o grau de escolaridade. 

Assim, temos os seguintes valores de pontuação: 

 

INSTRUÇÃO  Abipeme 
Analfabeto / Primário incompleto 0 
Primário Completo / Ginasial Incompleto 5 
Ginasial Completo / Colegial Incompleto 10 
Colegial Completo / Superior Incompleto 15 
Superior Completo 21 
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ITENS DE CONFORTO FAMILIAR - CRITÉRIO Abipeme 
Os pontos estão no corpo da tabela abaixo: 

 
 

ITENS DE POSSE Não 
Tem 

1 2 3 4 5 Mai
s de 

6 
Automóvel 0 4 9 13 18 22 26 
Televisor em cores 0 4 7 11 14 18 22 
Banheiro 0 2 5 7 10 12 15 
Empregada mensalista 0 5 11 16 21 26 32 
Rádio (excluindo do carro) 0 2 3 5 6 8 9 
Máquinas de lavar roupa 0 8 8 8 8 8 8 
Videocassete 0 10 10 10 10 10 10 
Aspirador de pó 0 6 6 6 6 6 6 
Geladeira comum ou com freezer 0 7 7 7 7 7 7 
Computador        
Televisor branco e preto        

 
Os limites de classificação ficaram definidos: 

 
CLASSES CRITÉRIO Abipeme 

A 89 ou mais 
B 59/88 
C 35/58 
D 20/34 
E 0/19 

 
 

HISTÓRICO SOBRE A ESCOLHA DO CRITÉRIO ABIPEME UTILIZADO NA PESQUISA DO 
PERFIL SOCIOECONÔMICO E CULTURAL DAS IFES 

 

Conforme decidido na reunião de trabalho do Fonaprace realizada em Goiânia, no 

período de 16 a 18.08.95, a Regional SUDESTE ficou responsável pela pesquisa do perfil 

socioeconômico dos estudantes das Ifes. 

A regional voltou a se reunir em São Paulo nos dias 09 e 10.10.95, tendo como pauta a 

elaboração da pesquisa e estruturação, a saber: os critérios de aplicação (definição do 

universo, cronograma e forma de adesão dos estudantes), as estratégias de aplicação 

(articulações com Andifes, Conselhos Superiores das Ifes, UNE, DCEs ), os dados a serem 

pesquisados. Julgou-se importante coletar informações também sobre a saúde e vida cultural 

dos estudantes e definir a metodologia de caracterização socioeconômica. 
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Na oportunidade, formou-se um grupo de trabalho para o estudo, elaboração, execução 

e acompanhamento de todo o processo de desenvolvimento da pesquisa, bem como para 

elaborar seu relatório final. 

 

Com relação aos critérios de classificação socioeconômica, a Universidade Federal de 

Uberlândia sugeriu e se propôs a sediar a realização de um seminário, que aconteceu nos dias 

4, 5 e 6 de dezembro de 1995. Seu objetivo foi o de repensar a política de Assistência Social, 

analisando e debatendo suas implicações futuras, assim como também atualizar e aprofundar 

aspectos filosóficos e metodológicos relacionados com a caracterização socioeconômica e 

cultural. Visou, ainda, a discutir as metodologias ABA-Abipeme, Ração Essencial Mínima 

(Dieese) e Método Genebrino ou Distancial para subsidiar a pesquisa, que exige a escolha de 

variáveis segundo os quais os resultados devem ser analisados, seja ela de mercado, de 

opinião acadêmica ou científica. 

Essas variáveis, normalmente, se referem ao sexo, grupos etários, nível de 

escolaridade, renda individual ou familiar e, muitas vezes, à classificação socioeconômica dos 

indivíduos sob pesquisa e, até mesmo, ao estilo de vida. 

Do ponto de vista socioeconômico optou-se pelo critério Abipeme, a partir dos 

seguintes motivos: 

• Leva em consideração itens de conforto familiar; 

• Utiliza indicadores simples, passíveis de serem informados através de questionários de 

autopreenchimento; 

• A escassez de propostas, no âmbito acadêmico, a esse respeito; 

• A seriedade com que o estudo da Abipeme foi conduzido para o desenvolvimento de seus 

trabalhos. 

 

Nessas circunstâncias, o levantamento de informações sobre o nível de escolaridade do 

chefe da família (número de anos em que freqüentou a escola) e a posse de itens de conforto 

familiar são de fácil aplicação por parte do entrevistador e de resposta do ponto de vista do 

entrevistado. Além disso, os resultados até hoje obtidos com a aplicação do critério Abipeme, 

particularmente na pesquisa realizada pela UFOP (Universidade Federal de Ouro Preto) em 

1994, demonstram refletir a realidade. 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22

