
IDENTIDADE CULTURAL PÓS-MODERNA: uma abordagem por meio de 
mensagens publicitárias 

Prof. Dr. Renato Seixas 

O estudo dos processos de integração cultural inerentes à globalização contemporânea 
exige a adoção de novos paradigmas de pesquisa científica. O tradicional modelo de 
produção científica baseado no distanciamento e na neutralidade do sujeito pesquisador 
em relação ao objeto pesquisado, embora tenha muitos méritos, tem conduzido os 
estudiosos a conclusões insuficientes para a compreensão de incontáveis anomalias. 
Nesse contexto, novas vertentes de pesquisa científica têm sido propostas e exploradas. 
Em primeiro lugar, as modernas pesquisas, em todas as searas de saber, têm sido 
desenvolvidas de modo interdisciplinar e transdisciplinar. Em segundo lugar, o 
tradicional modelo que pressupõe a separação entre sujeito pesquisador e objeto 
pesquisado tem sido substituído pelo modelo sujeito pesquisador – sujeito pesquisado, 
na medida em que o sujeito pesquisador reconhece que está implicado no fenômeno que 
deseja estudar, está sujeito às influências do meio em que o fenômeno ocorre e projeta 
na sua pesquisa muitos elementos subjetivos, mesmo que inconscientemente. Por essas 
razões, a abordagem do tema objeto desta exposição será feita com fundamento nos 
novos paradigmas de pesquisa científica, em que o binômio sujeito pesquisador – 
sujeito pesquisado predomina. O objetivo principal da exposição é fazer uma leitura 
cultural inter e transdisciplinar da identidade cultural de um povo ou região a partir de 
elementos culturais encontrados em mensagens publicitárias. 

O fenômeno denominado “globalização” apresenta muitas vertentes, algumas das quais 
têm sido mais ampla e profundamente estudadas, como acontece com os processos de 
integração econômica, política, militar, ideológica. É importante, pois, compreender o 
contexto geral em que ocorrem os processos de integração entre países, regiões e 
continentes. O discurso idealista no âmbito das Relações Internacionais (ou 
neoliberalista, como muitos preferem denominar no âmbito da Economia) é muito 
usado para justificar (ideológica e economicamente) a necessidade da crescente divisão 
internacional do trabalho e da produção, a expansão do livre mercado mundial, a 
ordenação de fluxos migratórios humanos e a formação de “blocos” entre países ou 
mesmo entre regiões e até entre continentes. Todavia, os fundamentos da teoria 
idealista, ou neoliberalista, conduzem a inúmeras anomalias e não permitem a 
compreensão de muitos fenômenos envolvidos nos processos de integração. Por isto, 
têm proliferado teorias alternativas em Relações Internacionais com o propósito de 
abranger o maior número possível de fenômenos (reduzindo-se, assim, as anomalias) e 
permitir que sejam melhor compreendidos os diferentes processos de integração antes 
mencionados. Muitas dessas teorias alternativas enfatizam os aspectos da integração 
econômica e a atuação dos diferentes atores envolvidos na rede mundial de produção. 
Isto acontece por causa da necessidade de fragmentação dos processos produtivos 
inerentes à economia mundial moderna, os quais, por sua vez, influenciam as novas 
configurações geopolíticas, ideológicas e militares da Nova Ordem Mundial. No 
entanto, os importantíssimos aspectos da integração cultural, quer esta se processe entre 
países, regiões ou continentes, freqüentemente aparecem “diluídos” nas análises teóricas 
a respeito dos processos de integração econômica, ideológica e militar. Apesar de 
existirem obras provocadoras de profunda reflexão a respeito da integração cultural, a 
verdade é que ainda há muita carência de estudos específicos sobre integração cultural. 
Mais particularmente, são poucas as pesquisas a respeito de como os elementos de 



identificação cultural de um povo, região ou continente sustentam, facilitam ou obstam 
os demais processos de integração inerentes à globalização. A dinâmica atual dos 
processos produtivos, bem como a viabilidade de ampla e livre circulação de bens e de 
capitais no mundo depende da diversidade. É preciso que haja diversidade produtiva 
entre os países e demais atores econômicos para que haja maior eficiência econômica; é 
preciso que haja diversidade de culturas para que sejam absorvidos diferentes produtos 
introduzidos no mercado mundial; é preciso que haja distintas necessidades entre os 
diferentes grupos sociais para tornar possível a produção de certos bens e o melhor 
aproveitamento de capitais. Acentua-se a necessidade de serem realizadas pesquisas 
específicas sobre identidade cultural e sobre os processos de integração cultural. Esta 
afirmação exige que se reflita sobre o que se pode entender por “identidade cultural”. 

Talvez a primeira e mais profunda indagação que o pesquisador precise fazer a si 
próprio seja esta: “O que determina que nos identifiquemos com certos fenômenos, 
pessoas, grupos, ou costumes e, por outro lado, que não nos identifiquemos com 
outros?” Em síntese bastante audaciosa, a resposta pode estar numa única palavra: 
diferença. Em geral, construímos nossa identidade (no sentido amplo do vocábulo) 
estabelecendo o que não somos (ou, pelo menos, o que imaginamos que não somos). 
Sabemos o que somos porque reconhecemos mais facilmente o que não somos. A 
construção de nossa identidade subjetiva pressupõe nossa capacidade e habilidade de 
reconhecer diferenças e de estabelecer relações entre o que comparamos. Sabemos 
distinguir um ser humano de um macaco dizendo, por exemplo, que o primeiro tem 
mais consciência de si próprio e o segundo a tem de modo muito restrito. Se adotarmos 
outro critério de comparação, como por exemplo a estrutura genética, teríamos maior 
dificuldade de nos distinguirmos do macaco. Tal como a identidade subjetiva, também a 
identidade cultural é construída a partir de processos de comparação e de 
reconhecimento de diferenças relativas entre o que comparamos. Em conseqüência, 
surge uma segunda e igualmente profunda indagação que o pesquisador deve fazer a si 
próprio: “Existe uma identidade cultural?” A resposta a esta indagação requer mais que 
uma palavra.  

A identidade subjetiva e a identidade cultural interagem de modo incessante, 
influenciando-se reciprocamente tanto em sua formação como em sua transformação. 
Em certas circunstâncias, predominam certos elementos de identificação os quais, 
posteriormente, podem ser superados por novos elementos. Assim, pode-se dizer que há 
identidade cultural quando vários indivíduos reconhecem e aceitam como seus certos 
elementos predominantes em dado contexto e em determinado momento. Podemos 
denominar esses elementos de elementos de identificação cultural. Eles são mutáveis no 
espaço e no tempo em função de inúmeros fatores. Conseqüentemente, a identidade 
cultural de um grupo (tal como ocorre com a identidade subjetiva) apresenta camadas e 
gradações. Alguns elementos de identificação cultural predominantes em certo contexto 
formam uma camada de identidade cultural. Na medida em que alguns desses elementos 
deixem de predominar e sejam substituídos por outros, forma-se nova camada de 
identidade cultural. E assim sucessivamente. Apenas para reforçar essas idéias, 
podemos imaginar a identidade cultural de um grupo social como uma rocha 
sedimentar: cada uma de suas camadas representa um conjunto de elementos de 
identificação cultural que predominaram em certo momento e lugar, até que novos 
elementos os substituíssem, embora nem sempre os eliminassem. Essa afirmação é 
importante porque elementos culturais que deixaram de predominar podem continuar (e 
geralmente continuam) presentes nas “camadas culturais” que vão se formando. Esse 



processo é intrínseco à formação da identidade subjetiva e da identidade cultural de 
certo grupo social. Por outro lado, há graus de identificação cultural para indivíduos e 
grupos sociais. Um indivíduo ou grupo identifica-se com certos elementos e não com 
outros. Quanto mais restritos forem os elementos de identificação cultural, menor será o 
número de indivíduos ou grupos que os acolherão como elementos de identidade e, na 
hipótese inversa, quanto mais amplos forem os elementos de identificação cultural, 
maior será o número de indivíduos ou grupos que os assumirão como critérios de 
identidade. Vejamos um exemplo. Se adotarmos como elemento de identificação 
cultural países cujo idioma oficial seja uma língua de origem latina, teremos algumas 
dezenas de países que se identificarão com esse elemento, entre os quais todos os países 
da América Latina. Se acrescentarmos o elemento de identificação cultural “língua 
portuguesa”, o número de países identificados será significativamente menor. Se 
adicionarmos o elemento de identificação cultural “América Latina”, apenas o Brasil 
formará sua identidade, pois seria o único país da região que reuniria os três elementos 
de identificação cultural propostos. Há, pois, gradações de identificação cultural 
conforme os critérios adotados para construí-la. 

As camadas e os graus de identificação cultural podem ser combinados para a formação 
de distintas identidades culturais. Por isto, dentro de um mesmo grupo social existem 
indivíduos e sub-grupos com múltiplas identidades culturais, de acordo com os 
elementos de identificação adotados como critérios de identidade ou de diversidade 
pelos indivíduos componentes do grupo. Esses indivíduos e sub-grupos, com suas 
respectivas identidades culturais, podem ser abrangidos por um Estado. Nesse caso, a 
entidade estatal adota um conjunto de elementos de identificação cultural 
suficientemente amplos e gerais para que, assim, o maior número possível de indivíduos 
e sub-grupos passe a ter o sentimento de pertencer àquele específico Estado e não a 
outro. Com tais critérios de identificação cultural, o Estado consegue criar uma 
identidade cultural homogênea para seu povo, embora isto não signifique 
necessariamente a negação das demais identidades culturais existentes para os 
indivíduos e sub-grupos dentro do mesmo Estado. Nessas circunstâncias, sob a 
existência de um Estado, a construção da identidade cultural de um povo partia um 
referencial seguro, a saber, a distinção entre o nacional e o estrangeiro. O Estado 
passou a ser o principal centro de referência para a construção da identidade cultural. 
Isto possibilitava a identificação cultural com o nacional e, quando necessário ou 
possível, podia-se complementar essa identidade cultural com elementos estrangeiros, 
mas sem que se perdesse a clareza de que estes últimos eram elementos estrangeiros. 
No entanto, a globalização que caracteriza a vida moderna é cada vez mais ampla, 
intensa e profunda. Atualmente é muito difícil distinguir o que é nacional e o que é 
estrangeiro. A identidade cultural desloca-se do centro fundamental consubstanciado no 
Estado e passa a ser multicentrada e também multidimensional. A identidade cultural de 
que se fala hoje é fragmentada e, portanto, exige a combinação e harmonização 
incessante de incontáveis elementos de identificação cultural oriundos de todas as partes 
do mundo. Por causa dessas características, fala-se em geral em identidade cultural 
pós-moderna, a fim de distingui-la daquela identidade cultural da era moderna centrada 
no Estado. 

Quando duas ou mais culturas diferentes precisam interagir é comum que constatem ter 
elementos de identificação cultural muito diversos. Este fenômenos não é novo, 
absolutamente. Desde tempos imemoriais dois ou mais grupos sociais interagem mesmo 
tendo religiões diferentes, modos de produção distintos, regimes políticos diversos, 



línguas e costumes sociais diferentes, apenas para termos alguns exemplos. Os distintos 
elementos culturais desses grupos se organizam de maneira a viabilizar o 
relacionamento pretendido. Nesse contexto, alguns dos elementos de identificação 
cultural de um dos grupos predomina sobre os demais, ao mesmo tempo em que aquele 
primeiro grupo aceita a predominância de outros elementos de identificação cultural dos 
demais grupos. Sem embutir aqui qualquer significação de exercício de poder de um 
dos grupos sociais sobre os outros, pode-se falar em culturas dominantes (no sentido de 
predominância) e culturas dominadas em certo e específico contexto e momento. Por 
conseguinte, ao longo do processo de evolução de um dado grupo social que interage 
com outros, formam-se camadas sucessivas de identidade cultural, com distintas 
gradações, nas quais é possível reconhecer culturas dominantes e culturas dominadas, 
em contínuo processo de integração e transformação. Todavia, parecem ser duas as 
características fundamentais da identidade cultural pós-moderna: primeira, o 
acentuado processo de fragmentação de elementos culturais multidimensionais 
provenientes de todas as partes do mundo, e, segunda, a velocidade com que esses 
fragmentos multidimensionais circulam e se integram no ambiente do mundo 
globalizado, desencadeando incessante ciclo de construção ou reconstrução de 
significados simbólicos dos elementos culturais em cada grupos social. Nesse contexto 
da dinâmica da globalização, o Estado não consegue mais sintetizar os elementos de 
identificação cultural em nacionais e estrangeiros. Cada indivíduo ou grupo social 
precisa, assim, selecionar e recolher os elementos de identificação cultural dispersos no 
mundo e reformular sua própria identidade, que será necessariamente fragmentada e 
multicentrada. 

A identidade cultural pós-moderna, mais do que as outras espécies de identidade 
cultural, requer análise a partir de elementos culturais arquetípicos, osmotípicos e 
lidertípicos. Para desenvolver esta abordagem é muito rica a contribuição de Cremilda 
Medina[1] que analisou as estruturas culturais arquetípicas, lidertípicas e osmotípicas a 
partir de estudos prévios realizados por Jean Lohisse sobre o mesmo tema[2].  Os 
elementos culturais arquetípicos são compostos por fatores biogenéticos, pelos mitos, 
símbolos, imagens e pelas narrativas que fixam a origem de uma certa sociedade. 
Referem-se a elementos presentes no inconsciente individual ou coletivo e que são 
reproduzidos em rituais sociais ou individuais. Esses fatores, por serem universais, estão 
presentes no inconsciente coletivo e freqüentemente emergem nas diversas formas de 
narrativa do cotidiano, entre as quais a comunicação social e a publicidade. Também é 
possível analisar a identidade cultural de indivíduos e povos a partir de elementos 
definidos pelos poderes hegemônicos de um dado sistema social, de modo autoritário e 
hierarquizado. A isto se denomina nesta exposição estrutura cultural lídertípica. Os 
elementos culturais lidertípicos são selecionados pelos poderes hegemônicos no 
contexto de certa cultura, a partir de critérios que correspondam aos interesses daqueles 
poderes, e, a seguir, são disseminados pelos meios de comunicação social para serem 
reabsorvidos pela sociedade com significados simbólicos também hegemônicos. Por 
fim, como resultado do processo de globalização cada vez mais amplo, intenso e 
profundo que está em curso no mundo contemporâneo, é possível analisar a identidade 
cultural de indivíduos e povos por meio da miscigenação e interação multidimensional 
de elementos culturais de grupos diferentes. Esse fenômeno é referido neste trabalho 
como estrutura cultural osmotípica. Os elementos culturais osmotípicos se originam das 
relações culturais intertextuais, dos contatos entre culturas diferentes, dos processos 
sincréticos de elementos culturais de povos distintos, de valores, ritos, símbolos que 
provêm de universos culturais diferentes e que são reorganizados num cosmos no 

http://renatoseixas.wordpress.com/wp-includes/js/tinymce/blank.htm#_ftn1
http://renatoseixas.wordpress.com/wp-includes/js/tinymce/blank.htm#_ftn2


âmbito de uma cultura específica. É nesses sentidos, portanto, que serão feitas 
referências aos elementos culturais arquetípicos, osmotípicos e lidertípicos. 

Em razão dos aspectos dialéticos inerentes aos sistemas culturais correlacionados ao 
processo de globalização, as intervenções dos indivíduos como mediadores de 
significados simbólicos da sociedade são particularmente relevantes nos 
comportamentos de consumo. Independentemente das instituições sociais por meio das 
quais o indivíduo também possa expressar sua cidadania e seus anseios políticos, o fato 
é que o mercado de consumo é uma grande arena em que os indivíduos podem interferir 
nos processos sociais em que tenham interesse. No exato instante em que o consumidor 
toma sua decisão de consumir ou não o que lhe é oferecido, exercita sua cidadania. Nem 
o indivíduo nem os grupos sociais de que participa são desprovidos de poderes de 
reflexão e de decisão. É o indivíduo quem decide o que realmente tem valor simbólico 
para ele, em conexão com os significados simbólicos do grupo social a que pertence. O 
mesmo raciocínio é válido para um grupo social local ou regional. Por isto, por mais 
que se tente homogeneizar a cultura, há elementos de identificação cultural que são 
assimilados pelo indivíduo, outros que são rejeitados por ele, e outros que são fundidos 
com elementos culturais locais ou individuais. Desse modo, o indivíduo interfere nas 
relações sociais e pode provocar nelas mudanças importantes. A identidade cultural pós-
moderna combina múltiplos significados simbólicos disseminados nos meios de 
comunicação social, os quais são fragmentados e geralmente estão associados à lógica 
dos processos produtivos globalizados. 

É bastante comum a concepção de que os hábitos de consumo refletem verdadeira 
compulsão para realizar gastos inúteis, bem como que os meios de comunicação social 
incitam o consumo massificado e irracional. Essa concepção tem mudado, na medida 
em que estudos têm demonstrado que os processos de consumo são muito mais 
complexos. A hegemonia cultural não pode ser efetiva apenas com ações em que os 
poderes hegemônicos ditam comportamentos de consumo para massas populacionais 
apáticas e dóceis. Entre esses poderes hegemônicos e cada indivíduo estão diferentes 
mediadores de significados simbólicos sociais: a família, os amigos, as comunidades 
religiosas, as de bairro, etc. Por isto, a compreensão do fenômeno do consumo requer 
abordagem inter e transdiciplinar, por meio da qual possam ser estudados com maior 
abrangência e profundidade os processos simbólicos de comunicação e de recepção 
entre os poderes hegemônicos e os consumidores, sempre no contexto social em que tais 
processos ocorrem. Não se pode compreender os hábitos de consumo apenas com base 
numa suposta racionalidade econômica, nem como manifestações determinadas por 
manipulação dos meios de comunicação. O consumo também não pode ser analisado 
como simplesmente mais uma fase do ciclo de produção e reprodução social, ou seja, 
como o momento em que se completaria o processo de criação, produção e circulação 
de bens no mercado de consumo massificado. Não são as necessidades ou os gostos 
individuais ou coletivos que determinam o que, como, quando e em que quantidade será 
consumido. Bem ao contrário, como Galbraith já havia ressaltado, muito antes de o 
mercado consumidor poder esboçar qualquer tentativa de interferência nos processos 
produtivos e de consumo, os poderes hegemônicos articulam-se de tal modo que 
definem as condições da produção e do mercado consumidor, estabelecendo o que 
produzir, quando produzir, para quem produzir e por quanto vender esses bens. 
Entretanto, a racionalidade macroeconômica e social definida pelos poderes 
hegemônicos não é a única que rege a dinâmica do consumo. Os hábitos de consumo 
são também influenciados por intersecções sociais e políticas decorrentes da interação 



de diversos agentes sociais. As diversas classes e os diferentes setores que compõem 
uma sociedade têm seus respectivos sistemas de valores e de significados simbólicos. 
Esse acervo cultural se entrelaça no mercado de consumo – lugar imaginário em que as 
intersecções de valores simbólicos ocorrem – que é também uma arena em que atuam os 
mediadores dos referidos significados simbólicos daquela sociedade. São estes 
mediadores que captam, processam, reinterpretam e devolvem ao meio social os valores 
e signos das relações sociais multidimencionais. Os elementos culturais arquetípicos, 
osmotípicos e lidertípicos, cada qual composto de fragmentos culturais gerados pela 
globalização, ingressam desordenadamente no mercado de consumo e, neste, através da 
ação dos mediadores de significados simbólicos, os aludidos elementos são 
reorganizados num cosmos apreensível e compreensível pelos agentes sócio-
econômicos. Portanto, a lógica do mercado de consumo não é estritamente econômica e 
não pode ser definida apenas a partir da vontade dos poderes hegemônicos, nem das 
mensagens lidertípicas difundidas nos meios de comunicação social. Os diferentes 
grupos componentes da sociedade estabelecem entre si acordos simbólicos e rituais por 
meio dos quais definem quais são os valores culturais daquela sociedade. Nesses rituais, 
os grupos sociais usam os bens materiais, introduzidos no mercado de consumo como 
ícones ou símbolos dos valores sociais definidos pelo consenso geral e, assim, 
reorganizam o caos do mercado, transformando-o em cosmos. 

A introdução de novos objetos no mercado de consumo deve ser precedida de análise 
cuidadosa do sistema de valores e signos sociais vigentes em certa comunidade de 
consumidores. Os significados simbólicos desses novos bens precisam ser aceitos 
dentro da lógica simbólica e cultural da comunidade. O desejo de adquirir novos bens 
não é irracional, mas sim estreitamente vinculado aos elementos que definem as culturas 
individual e coletiva dos consumidores. Os significados simbólicos dos bens 
introduzidos no mercado de consumo são mediados pelos agentes do próprio mercado, 
que captam, processam, reinterpretam e devolvem ao meio social os valores e signos 
desses bens no contexto das relações sociais multidimencionais. Esses mediadores 
atuam em seus respectivos grupos familiares, nos seus bairros, nas suas associações 
religiosas, sociais e políticas, nas suas cidades e, numa escala mais ampla, no país. 
Nesses espaços multicentrados ocorrem as intersecções culturais e os processos de 
reelaboração de significados simbólicos disseminados na sociedade. Os indivíduos e 
grupos sociais selecionam os bens que desejam consumir atribuindo a cada um desses 
bens significados simbólicos que, no contexto social, indiquem uma posição, uma 
ordem numa escala de valores mais ampla, estabelecida por meio do consenso 
simbólico de tal sociedade. Ora, tendo em vista a integração globalizada dos mercados 
mundiais, bens provenientes de diversos lugares do mundo são introduzidos nos 
mercados locais, regionais, nacionais e continentais. Em cada um desses bens é possível 
encontrar fragmentos de elementos culturais de muitos povos e civilizações do planeta. 
O mercado de consumo de escala global é, por conseguinte, a arena mais ampla em que 
ocorrem as intersecções culturais antes mencionadas. Os diferentes grupos e setores de 
uma certa sociedade encontram no seu mercado de consumo todos esses bens. Os 
mediadores de significados sociais passam a desenvolver, então, sua função. Para isto, 
levam em consideração os critérios contidos num quadro geral de referência cultural 
válido para aquela sociedade. Conhecendo esses paradigmas, o mediador social é capaz 
de aceitar, recusar ou transformar os significados simbólicos dos bens disponíveis no 
mercado de consumo em que se insere. Nesse contexto, a fragmentação cultural, ao 
invés de ser considerada uma profunda desvantagem decorrente da globalização da fase 
pós-moderna, é compreendida nesta exposição como poderoso instrumento de 



reformulação cultural que se processa e se reorganiza num cosmos dentro do mercado 
de consumo, seja este o local, o regional, o nacional ou o mundial. 

Resulta dessa análise que a identidade cultural de um povo é hoje construída com 
fragmentos culturais de diferentes povos e civilizações, fragmentos esses disseminados 
e postos em circulação no mercado de consumo global. A inserção de bens de consumo 
no mercado global atende, num primeiro momento, aos interesses de poderes 
hegemônicos (ocidentais ou não), que têm a seu serviço meios de comunicação social de 
alcance local, regional, nacional ou mundial, incumbidos de difundir mensagens 
culturais lidertípicas. Todavia, os bens de consumo e as mensagens culturais lidertípicas 
estão sujeitos aos processos de mediação de significados simbólicos existentes em cada 
grupo social, pois é nesses contextos sociais que ocorrem as intersecções culturais com 
base nas quais os indivíduos e os grupos constroem suas identidades culturais na fase 
pós-moderna da globalização. Não é mais possível a definição da identidade cultural 
exclusivamente a partir dos elementos culturais tradicionais homogeneizados pelo 
Estado-nação. Esses critérios de afirmação de identidade cultural agora têm que ser 
complementados por outros inerentes ao contexto da globalização multidimensional. 

Os aspectos até aqui analisados a respeito da identidade cultural na fase pós-moderna da 
globalização evidenciam que também é preciso transformar as estratégias de narrativa 
cultural, de modo a adaptá-las a essa nova realidade. Noutras palavras, é preciso narrar 
o multiculturalismo e não apenas a cultura local, embora a narrativa desta continue 
sendo importante. A narrativa cultural tradicional reflete a fragmentação científica geral, 
avessa às abordagens inter e transdisciplinares. As ciências, cada qual no seu âmbito, 
narram a identidade cultural como algo historicamente constituído. Há abordagens que 
insistem em caracterizar a identidade cultural a partir do território, da língua, da etnia, 
da nação, do sistema político, como se a identidade fosse um núcleo sólido e estável, 
impermeável às influências do mundo globalizado pós-moderno. Essas abordagens 
fragmentárias não permitem compreender o desenvolvimento dinâmico da construção 
das identidades culturais no mundo contemporâneo. É necessário analisar como as 
indústrias culturais, os meios de comunicação social e o consumo massificado se 
articulam para impor elementos culturais lidertípicos e, ao mesmo tempo, criam 
mecanismos para preservar as culturas locais não hegemônicas. Juntamente com esses 
elementos de identificação cultural, ou além deles, as narrativas culturais atualmente 
precisam recorrer aos intertextos gerados pela globalização. Na sociedade internacional 
pós-moderna, os fragmentos culturais de todas as partes do mundo são apresentados nas 
mensagens veiculadas nos meios de comunicação social e nos bens lançados no 
mercado de consumo. Esse conjunto de fragmentos culturais demanda, de um lado, seu 
reconhecimento e compreensão por parte de quem os recebe e, de outro lado, a 
realização da difícil tarefa de estabelecer significados simbólicos intertextuais entre eles 
e os valores da sociedade específica em que foram disseminados. A construção dessas 
pontes de significados intertextuais depende da ação dos mediadores sociais que, através 
das narrativas de seu cotidiano, organizam todos esses elementos num cosmos. A 
coesão cultural de tais elementos é realizada, portanto, por meio da narrativa intertextual 
apta a lhes atribuir significação simbólica numa determinada sociedade. Em decorrência 
dessas narrativas é que os elementos culturais exógenos são realmente introduzidos e 
assimilados por certo grupo social. Essas narrativas, orais ou literárias, feitas por meio 
dos jornais, das revistas, das telenovelas, do cinema, da fotografia, das mensagens 
publicitárias, dos gritos nas feiras livres, das conversas entre amigos, da música, etc. 
ocupam-se de dois objetos: a realidade que provocou a narração; e a realidade criada, ou 



recriada, por meio da narração. Embora essas duas realidades possam coincidir, não se 
confundem, pois a realidade narrada resulta de um processo de mediação simbólica que 
o narrador fez a respeito da realidade que motivou a narração. Assim sendo, o narrador 
é simultaneamente autor e personagem da narração, na medida em que incorpora nela 
seu próprio sistema de valores simbólicos. Entretanto, o narrador não pode agir de modo 
arbitrário, pois precisa que o sentido de sua narração e o significado simbólico dela 
sejam compreendidos e assimilados pelo grupo social do qual participa. Desse modo, o 
narrador precisa recorrer também ao sistema geral de valores simbólicos adotados pela 
sociedade, mesmo que seja para contraditar tais valores. É assim, então, através das 
narrativas dos mediadores sociais, que os elementos culturais lidertípicos, osmotípicos e 
arquetípicos, compostos por fragmentos multiculturais disseminados na sociedade 
global, são correlacionados e passam a ter coesão orgânica. Esse sentido de “co-
produção” , como é óbvio, pressupõe a interação dialógica e polifônica entre os 
emissores de mensagens com significados simbólicos e os receptores dessas mensagens. 
A comunicação humana é feita não só por meio de signos lingüísticos, criados por 
convenção dentro de certo grupo social, mas também por meio valores simbólicos 
atribuídos por uma sociedade a qualquer tipo de bem importante para as relações sociais 
multidimensionais. A evolução e a crescente complexidade desse universo de 
referências exige a correspondente ampliação, sofisticação e diferenciação  formas de 
linguagem. De modo semelhante, o sistema de valores simbólicos também se torna 
muito mais complexo e passa a exigir constantes mediações de significados simbólicos 
intertextuais, sem as quais não seria possível existir um mínimo de coesão e lógica nos 
processos de comunicação.   Na medida em que as relações individuais, coletivas e 
sociais do ser humano tornam-se mais complexas e amplas, sua linguagem e o seu 
sistema de significados simbólicos precisam ser revisados pelos mediadores sociais, os 
quais, através das narrativas intertextuais que fazem a respeito da realidade, recriam-na 
e dão estabilidade, mesmo que transitória, ao quadro geral de referências culturais 
vigentes naquela sociedade, naquele momento e lugar. Em decorrência desses aspectos, 
num processo dialógico e polifônico de comunicação, cada interlocutor interage não só 
com o outro mas, também, relaciona o conteúdo de cada discurso com todo o contexto 
cultural dentro do qual o mesmo processo se desenvolve. Cada interlocutor conecta os 
conteúdos simbólicos da narrativa com fatos do seu meio ambiente presente, com 
momentos anteriores de sua vida, com as expectativas que tem para o futuro, com seus 
sentimentos gerais ou específicos, com as imagens e símbolos míticos que trafegam no 
seu inconsciente. Procedendo assim, cada interlocutor deixa de ser um receptor passivo 
das mensagens que lhe são dirigidas pelo outro interlocutor. Ao contrário, ao receber 
cada mensagem, o interlocutor-receptor a amplia, porque nela incorpora o seu sistema 
de significados e de valores simbólicos. Reorganiza a narrativa que lhe foi dirigida e 
cria outra, mais complexa porque inclui a mensagem original e também a narrativa do 
interlocutor-receptor. Desse modo, este último recria a realidade contida no discurso 
original e, então, apresenta essa nova realidade ao seu interlocutor, que agora passa a ser 
receptor e reproduzirá todo o processo. Trata-se, por conseguinte, de um processo de 
comunicação dialógico, porque envolve participação ativa e transformadora de cada 
interlocutor; polifônico, porque abrange não somente os signos contidos em 
determinada mensagem, mas sim todos os signos culturais que o receptor utilizar para 
receber, decodificar, compreender, reorganizar e reeditar a mensagem original; e cíclico, 
porque tal processo continua a se reproduzir até o momento em que a comunicação é 
interrompida. Por isto, não se pode mais aceitar que o processo comunicação seja 
reduzido ao modelo singelo do emissor ativo e do receptor passivo. Atualmente, a 
comunicação é concebida como um processo multidimensional que abrange não só os 



sistemas simbólicos da lingüística, mas também o universo cultural em que estão 
inseridos os participantes de tal processo. 

Nesse contexto, é possível incorporar a essa linha de raciocínio a contribuição de Maria 
Tereza Cruz a respeito de uma estética da recepção[3], na medida em que ela sustenta 
que um texto qualquer (não necessariamente o texto literário) contém um conjunto de 
significados simbólicos propostos pelo autor do texto e, ao ser recepcionado pelo 
destinatário, pelo leitor do texto, este último agrega ao texto original outros significados 
simbólicos, associados à sua própria realidade. Nesse sentido, o texto original simboliza 
uma certa realidade, e a leitura desse texto pelo destinatário simboliza uma outra 
realidade, que pode ou não coincidir com aquela imaginada, narrada, pelo autor do 
texto. Por conseguinte, a leitura ou recepção do texto original dá origem a uma outra 
narrativa, agora feita pelo leitor. Cruz ressalta que o sujeito leitor é uma realidade 
exterior ao texto e que interage com o texto, constituindo ele também – leitor – o 
sentido desse texto conforme o contexto em que ambos se ligam para o acontecimento 
interativo. Portanto, o texto em si mesmo não carrega um significado definitivo, pronto 
e acabado, construído pelo seu autor. Ao contrário, produzido o texto, o autor perde em 
grande parte o controle do seu conteúdo, pois este conteúdo será fixado também pelo 
leitor, com o significado que tal leitor vier a atribuir ao texto dentro do contexto 
assinalado. A alteridade entre leitor e obra marca, portanto, a construção do significado 
do texto segundo o paradigma da estética da recepção. 

Tendo-se em vista o que foi exposto, é possível estudar a identidade cultural de 
indivíduos, grupos, países, regiões e continentes a partir dos elementos simbólicos de 
identidade cultural contidos nas mensagens publicitárias. O objetivo essencial da 
mensagem publicitária – qualquer que seja sua modalidade – é o de estimular o 
comércio de bens e serviços e convencer os consumidores a adquirirem esses bens de 
certos fornecedores e não de outros. Por isto, a mensagem publicitária precisa ser 
rápida, objetiva, eficiente. Os consumidores estão expostos diariamente a milhões de 
mensagens publicitárias. Cada uma dessas mensagens precisa captar a atenção dos 
possíveis consumidores e rapidamente fazer com que se identifiquem com o produto ou 
serviço oferecido. Nessas circunstâncias, a decisão do consumidor de consumir ou não 
e, se for consumir, a sua decisão de consumir deste ou daquele fornecedor, depende em 
grande parte do poder de persuasão contido nas mensagens publicitárias a que estiver 
exposto. A competição dos fornecedores nos mercados locais, regionais, nacionais e 
transnacionais é acirradíssima, todos sabem. A globalização econômica e tecnológica 
impõe a todos os fornecedores a busca incessante por novos mercados. Cada fornecedor 
precisa perseguir padrões de qualidade e de eficiência que estão sempre num horizonte 
móvel quase nunca atingível. Num contexto assim, influenciar a decisão de consumo 
dos consumidores pode significar a sobrevivência ou a morte de um fornecedor. Ocorre 
que os consumidores são diferentes em múltiplos aspectos. É preciso que a publicidade 
se adapte a essas diferenças. As mensagens publicitárias são concebidas tendo em vista 
o nível sócio-econômico dos consumidores, seu grau de instrução, preferências de 
consumo, disponibilidade de crédito, etc. Os mercados consumidores estão cada vez 
mais segmentados e exigem especialização crescente dos fornecedores que pretendem 
atuar nos diferentes segmentos. Conhecer profundamente os diversos segmentos de 
consumidores é absolutamente essencial para que o fornecedor mantenha-se no mercado 
em que quer atuar. Conseqüentemente, cada mensagem publicitária incorpora em maior 
ou menor grau elementos culturais arquetípicos, osmotípicos e lidertípicos, 
consubstanciados em fragmentos de culturas dispersas no mundo globalizado, com os 
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quais procura cumprir suas funções: atrair o consumidor e fazer com que ele se 
identifique com os bens oferecidos na peça publicitária. A mensagem publicitária 
precisa conter elementos simbólicos que correspondam aos valores que o consumidor 
tem e que sejam suficientes para provocar uma resposta positiva desse consumidor em 
relação ao bem ofertado. Portanto, a mensagem publicitária é um instrumento em que 
estão incorporados significados simbólicos tanto de abrangência social como individual. 
O consumidor potencial irá adquirir ou não o bem ofertado na mensagem publicitária 
não tanto pelo valor simbólico que esse bem possa ter para ele, consumidor – 
subjetivamente – mas sobretudo porque tal bem tem um valor simbólico na sociedade, o 
qual faz com que o consumidor queira ter o bem para, por seu turno, sentir-se integrado 
àquela sociedade e ser reconhecido dentro dela como alguém identificado com os 
significados simbólicos sociais. Além disso, há outro motivo pelo qual as mensagens 
publicitárias são um bom paradigma para analisar a identidade cultural de um grupo 
social. Pelas razões acima expostas, a publicidade precisa ser adaptada aos diferentes 
tipos de consumidor. Disto decorre que a publicidade pode combinar diferentes formas 
de expressão artística e distintas formas de narrativas sociais. A publicidade pode 
combinar a fotografia, o cinema, a pintura, o desenho, a literatura e a oratura, a música e 
os sons, a escultura, a dança, etc. Dessa maneira, elementos culturais que são 
encontrados em todas essas outras mídias e formas de expressão cultural podem ser 
concentrados na obra publicitária. No universo da publicidade, pois, estão presentes as 
etnias, a cinematografia, a música, as ilustrações, a literatura, a oratura, a língua do 
povo, as gírias, os desenhos, as religiões, os padrões estéticos, o vestuário, a 
gastronomia e, enfim, todos os elementos de identificação cultural aos quais uma 
determinada sociedade atribua ou possa atribuir significados simbólicos. Ao estudar a 
identidade cultural por meio das mensagens publicitárias, é possível em alguma medida 
estender os resultados desses estudos para todas as referidas formas de expressão e de 
narrativa da vida social. 

De fato, enorme quantidade de bens de consumo é introduzida no mercado a cada dia 
em função da potencial capacidade aquisitiva de centenas de milhares de consumidores. 
A oferta de bens de consumo tende a ser compatível com a demanda desses mesmos 
bens por parte dos consumidores. Entretanto, são limitados os recursos de que cada 
consumidor dispõe para adquirir bens de consumo. Inexoravelmente, o consumidor 
precisa ponderar sobre todas as suas necessidades econômicas e priorizá-las. O 
consumidor adquirirá apenas alguns dos muitos bens de consumo que lhe são 
necessários. Por isto, cada fornecedor precisa utilizar instrumentos e adotar estratégias 
peculiares para atrair a atenção dos consumidores em relação aos produtos ou serviços 
que quer vender a estes últimos. A publicidade está entre os variados instrumentos e 
estratégias de que o fornecedor poderá se valer para alcançar seus objetivos comerciais. 
O consumidor, por sua vez, sendo destinatário de tantas mensagens publicitárias, passa 
a ter um acervo de informações importantes que irão ajudá-lo a selecionar, avaliar, 
ponderar e, enfim, a decidir-se por quais bens de consumo irá adquirir. Nesse contexto, 
a mensagem publicitária tem por finalidade estimular o consumo de produtos e serviços 
existentes e disponíveis no mercado. A publicidade explora as qualidades e vantagens 
dos bens de consumo a que se refere e tenta persuadir os destinatários da mensagem a 
adquirir tais bens. Mesmo que o consumidor já tenha adquirido os referidos bens, a 
mensagem publicitária o estimula a repetir o ato de aquisição periódica e 
continuamente. Logo, a publicidade não tem apenas conteúdo informativo, mas 
preponderantemente comercial. A publicidade informa para vender os bens de consumo 
a que se refere. A publicidade sempre apresenta o produto ou serviço como sendo o 



melhor, o mais eficiente, o de menor preço, o mais seguro e, enfim, refere-se ao bem 
como sendo exatamente aquele que corresponde a todas as necessidades do consumidor. 
Daí porque é essencial que a mensagem publicitária introduza para o público 
consumidor o novo, o moderno, o avanço tecnológico, a evolução em contraste com o 
antigo, o obsoleto, o velho. A publicidade corre o risco de ser ineficiente se deixar de 
introduzir no ambiente social elementos culturais novos, aos quais devem ser atribuídos 
novos significados simbólicos que procura disseminar naquela sociedade. Por esses 
motivos, enquanto meio de comunicação social dirigido ao grande público, a 
publicidade sintetiza de maneira muito clara o processo dialético de reformulação 
cultural antes comentado.  
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