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Introdução 

  

A perspectiva de pensar o cotidiano como foco de estudo é uma abordagem recente. 

E mesmo sendo um fenômeno, assim como a cotidianidade, tão intrínseco ao ser humano, foi 

renegado às descrições de romancistas e historiadores. Marx visualizou o potencial do 

cotidiano numa dimensão filosófica, tendo na atualidade ícones como a socióloga Agnes 

Heller e o sociólogo Henri Lefebvre ainda insuperáveis, segundo Netto e Carvalho (2000). 

Uma certeza, todavia, é que a riqueza que está no dia-a-dia é profícua de 

conhecimento, prática social, e de inclusive, de sua própria transformação. Dito isso, é 

importante compreender o cotidiano como elemento de análise, local onde se realizam 

relações desiguais de poder em dimensões diversas, como as de gênero, classe, raça/etnia, 

geração. O fato de vivermos em uma sociedade onde a cultura do consumo é cada vez mais 

explorada a serviço do mercado, de interesses privados e privatistas nos coloca em uma 

situação ainda mais subalternizada enquanto cidadãs/ões e consumidoras/es.   Consequência 

desse fenômeno são as/os cidadãs/ões sendo considerados como "mercado" e seduzidos para 

manter a insaciabilidade para comprar, ter, trocar, etc. No tocante as ferramentas utilizadas 

para esse objetivo, destacamos a publicidade, e sua habilidade de ser informadora, 

instigadora, sedutora, manipuladora e de exercer dominação simbólica.  

Em uma sociedade patriarcal e de classes percebe-se no cotidiano que não há limites 

para os estímulos propulsores do capitalismo, coexistem novas e velhas formas de opressão, 

de silenciamento, de exploração. É preciso ter presente discursos que reforçam esta dimensão 

das desigualdades e seus efeitos em suas múltiplas dimensões: de gênero, de classe, étnico.  

A forma de manutenção destas desigualdades historicamente construídas e através de 

performances, de ambiguidades, presentes no cotidiano através de representações de 
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liberdade, de libertação, coexistem propagandas criativas, engraçadas com propostas de 

estímulo à solidariedade, hábitos saudáveis, mudanças de paradigma, no entanto criadas com 

base à falta de ética; do racismo, sexismo, machismo etc.  

Os aspectos relativos à manutenção destas identidades/identificações subalternas é 

algo que precisa ser descoberto, revelado. De uma forma mais ligeira, poderíamos inferir que 

a fácil lógica desse movimento, de produção destas identidades/identificações e o consumo 

das mesmas, levar-nos a crer que o ser humano é um ser passivo e apenas reprodutor do 

cotidiano.  O que, ainda que expressão da verdade, como nos afirma a Heller (2000), precisa 

ser significado a partir dos diferentes sujeitos na reflexão sobre sua vivencia cotidiana. 

Neste artigo, é trazido para reflexão a abordagem do historiador Michel de Certeau, 

que como bem expressa a Mestra e Doutora em Educação Marília Duran (2007, p. 118) 

falando sobre a admiração do referido autor:  

[...] à sua capacidade de se maravilhar e confiar na inteligência e na 
inventividade do mais fraco, em face de uma convicção ética e política, 
alimentada por uma sensibilidade estética, que dá a Certeau possibilidades 
de crer firmemente na “liberdade gazeteira das práticas”, de ver diferenças e 
de perceber as microrresistências que fundam microliberdades e deslocam 
fronteiras de dominação.  

 

Sobre esta densidade de experiências e experimentações no cotidiano, que se de um 

lado produz alienação, por outro também produz "microrresistências que fundam 

microliberdades e deslocam fronteiras de dominação”, tomamos para a análise a relação que 

se estabelece com as marcas, com os anunciantes, com o produto/serviço propriamente dito.  

Um bom momento para esse exercício crítico se encontra na atualidade com a 

percepção de um movimento, ainda bastante circunscrito, de transição dos anúncios 

publicitários da bebida cerveja. Os anúncios publicitários deste setor no Brasil utilizaram 

amplamente a figura da mulher-objeto para vender suas produtos. São inúmeros exemplos de 

propagandas que em seu foco principal apresentava mulheres (ou partes do seu corpo) 

servindo as bebidas ou apenas expostas com roupas erotizadas.  

Essa fórmula de publicidade foi tão enraizada no senso comum brasileiro que muitas 

vezes se tornou "invisível" a um olhar crítico pela maioria da população, o que coloca o 

cotidiano em uma arena não reflexiva. E mesmo com uma representação feminista mais 

atuante e com a ajuda das redes sociais para denunciar abusos de desigualdade de gênero, 
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continua sendo um desafio diário gerar posturas mais críticas em relação aos discursos por 

trás da publicidade.  

Para esta análise tomamos como objeto a campanha chamada Repôster divulgada em 

forma digital, no dia 08 de março de 2017, pela Cervejaria Skol, da Ambev3. O termo 

"Repôster" traduz a narrativa da campanha: uma releitura de pôsteres antigos da Skol que 

representavam a mulher de forma objetificada. A campanha é de autoria da agência F/Nazca 

Saatchi & Saatchi4.  

Na referida campanha foram convidadas seis ilustradoras - Camila do Rosário, Carol 

Rossetti, Tainá Criola, Elisa Arruda, Eva Uviedo e Manuela Eichner - para reconstruir 

imagens de antigas campanhas da marca, numa perspectiva de empoderamento feminino. 

Algo até então inusitado por implicar o reconhecimento de equivoco anterior, e, inferimos, 

também poder direcionar campanhas futuras, atuando como impulsionadora de uma mudança 

de paradigma. Este artigo se propõe a analisar de forma crítica a mudança de estratégia da 

Cervejaria Skol em desconstruir a imagem já consolidada pela própria marca, utilizando a 

mulher-objeto. 

 

Refletindo sobre o cotidiano 

  

Uma definição simples, mas ao mesmo tempo bem ampla sobre o cotidiano é a 

embasada no pensamento de Heller (2000, p. 17) que reconhece que "a vida cotidiana é a vida 

de todo homem [...) do homem inteiro; ou seja, o homem participa na vida cotidiana com 

todos os aspectos de sua individualidade, de sua personalidade". E logo depois, completa 

exemplificando um processo de aprendizado no cotidianidade: 

O homem nasce já inserido em sua cotidianidade. O amadurecimento do 
homem significa, em qualquer sociedade, que o indivíduo adquire todas as 
habilidades imprescindíveis para a vida cotidiana da sociedade (camada 
social) em questão. É adulto quem é capaz de viver por si mesmo a sua 
cotidianidade. O adulto deve dominar, antes de mais nada, a manipulação 
das coisas (das coisas, certamente, que são imprescindíveis para a vida da 
cotidianidade em questão). Deve aprender a segurar o copo e a beber no 
mesmo [...]. Mas, já esses, evidenciam que a assimilação da manipulação das 
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coisas é sinônimo de assimilação das relações sociais (HELLER, 2000, p. 18 
e 19) 

Por isso, ao mesmo tempo que ela é complexa, contemplando várias realidades e 

hierarquias, a vida cotidiana obedece a valores do seu contexto histórico, isto é, ela é 

dinâmica, seja por valores, ou função de especificidades do momento da vida. (HELLER, 

2000).  

Por exemplo, refletindo sobre o pós-Guerra, período chamado de revolução passiva, 

menciona-se que a voz das bases trabalhadoras perdeu muito de sua importância nas 

negociações sociais com a supremacia do Estado. Nesse caso, percebeu-se que se as decisões 

são realizadas da alta camada para baixa, essas "bases", como mencionado anteriormente, não 

tem muito estímulo para a reflexão e a participação concreta. (NETTO; CARVALHO, 2000) 

Em sintonia com o pensamento de Lefebvre (1981), Netto; Carvalho constatam que 

"O mundo é, assim, um mundo partido fragmentado, passível de alianças mercantis e políticas 

onde o poder econômico e político sobrejuga qualquer outro ingrediente possível nessa 

relação" (2000, p. 45). Sendo um dos maiores desafios do cotidiano a ruptura desse paradigma 

caracterizado por relações sociais de dominação e poder. 

Peguemos como estudo de caso para um exercício prático o aspecto da desigualdade 

de gênero na sociedade brasileira, manifestado em seus anúncios publicitários. Nessa área é 

possível perceber a ratificação da mulher em um estereótipo de submissa, subserviente, 

possuidora de um corpo para apenas reproduzir a espécie e/ou produzir prazer para o homem, 

sem autonomia e vontade própria, logo são representações de uma violência simbólica 

cotidiana.  

Quando Souza (2009), reflete sobre a "violência simbólica"5 imposta aos 

marginalizados da sociedade, ele enfatiza que só há a perpetuação porque há essa reprodução 

cotidiana, legitimando-a, fazendo com que a desigualdade sobreviva. Transpondo tal lógica 

para o objeto desse artigo, pode-se apontar que é no cotidiano que também está a 

oportunidade de mudança dessa dominação. Enquanto aceitarmos a dominação masculina em 

nosso cotidiano, oxigenamos os valores machistas trazidos também pela publicidade. 

Sendo assim, é um desafio grande pois os anúncios publicitários se mostram tão 

envolventes que conquistam o público, estimulando o consumo do bem ou serviço, mas 

também reproduzindo um discurso em busca de prazer, felicidade, autoestima, etc. Neste 
                                                           
5 Ao refletir sobre a desigualdade social brasileira, Souza (2009, p. 15) argumenta que a "violência simbólica" é 

aquele tipo de violência que não "aparece" como violência - que torna possível a naturalização de uma 
desigualdade social abissal como a brasileira. 
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sentido, eles carregam estilos de vida, sentimentos, visão de mundo, estereótipos, ideologias, 

enfim todo uma mensagem que exige uma perspectiva crítica.  

Para a Silva et al (2016, p. 7) nem sempre podemos perceber a sutileza da 

objetificação, tanto na mídia, quanto no cotidiano: 

Como explicita Rocker-Gladen (2010, s/ind.): As consequências da 
objetificação não são fáceis de medir. Não há forma de associar 
comportamentos perigosos como os distúrbios alimentares ou crimes como 
estupro diretamente à objetificação nos meios de comunicação - e seria algo 
irresponsável e inexato fazer isso. No entanto, vivemos num mundo repleto 
de objetificação das mulheres, e esta objetificação contribui para problemas 
sociais. Estes problemas incluem: violência sexual e outros tipos de 
violência contra mulheres (...), transtornos de autoimagem negativa [....], 
retrocesso [....] e pressão sobre adolescentes e mulheres jovens para se vestir 
e comportar mais sexualmente.  
 

Como acrescenta Vestgaard (1988, p. 119), podemos perceber na cotidianidade 

quanto a publicidade está muito presente: 

O poder de sedução da publicidade é talvez um dos mais ativos e eficazes 
dos nossos dias. Diariamente nos rendemos a um sem número de mensagens, 
que não só manipulam nossas mentes, ditando-nos regras de consumo, como 
também, e principalmente, refletem os sistemas de referência de cada 
sociedade, funcionando cm um verdadeiro diagnóstico psicossocial de uma 
época.  
 

Não esquecendo que para a produção capitalista de bens de consumo, é 

imprescindível uma relação extremamente imbricada com o cotidiano.  

Lefebvre (1981, p. 126 apud NETTO; CARVALHO, 2000, p. 17) defende: 
 

[...] o Estado moderno gere o cotidiano seja direta ou indiretamente. 
Diretamente pelos regulamentos e leis, pelas proibições ou intervenções 
múltiplas, pela fiscalização, pelos aparelhos da Justiça, pela orientação da 
mídia, pelo controle das informações etc...  
 

Enquanto para Heller (2000), o cotidiano é a própria vida, lugar da não reflexividade, 

de comportamentos rotineiros, ajustados; Certeau (1998) o reconhece como possível campo 

para microliberdades, onde coexiste sujeição e resistência, nas ações práticas. Para o referido 

autor, o "lugar" do cotidiano é formado em dois níveis: da ordem econômica dominante 

(superior) e o do consumidor (inferior), mas pondera que mesmo sendo superior, a dominação 

não tem total controle sobre o consumidor. O autor destaca que o produtor faz, distribui, 

anuncia como quer e inclusive nomeia esse poder como "lugar de poder", entretanto ele 

mesmo (produtor) não tem domínio de como é consumido no dia-a-dia, e não tem 
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conhecimento por inteiro de como foi recebido pelo consumidor. Podendo nesse momento, 

inclusive, os "inferiores" serem capazes de desencadear mudanças de acordo com as 

necessidades e desenvolvimento do cotidiano. Logo, não basta, por exemplo, saber que uma 

pessoa foi ao cinema, mas conhecer o que essa ação produziu no indivíduo. Por isso, Certeau 

(1998, p. 46) reconhece os conceitos de estratégias, usadas pelos produtores, e de táticas, por 

consumidores, conforme ele mesmo explica: 

Chamo de "estratégia" o cálculo das relações de forças que se torna possível 
a partir do momento em que um sujeito de querer e poder é isolável de um 
"ambiente" [....], denomino, ao contrário, "tática" um cálculo que não pode 
contar com um próprio, nem portanto com uma fronteira que distingue o 
outro como totalidade visível. A tática só tem por lugar o do outro.  
 

Isso explica que o consumidor está no mesmo espaço do produtor, mas em um local 

mais abaixo do poder e por isso que a tática depende do tempo e sempre está atento as 

ocasiões. É possível se mover nesse espaço, graças as táticas nesse jogo, que são as 

possibilidades tanto de escolha, quanto de uso, embora esse lugar de poder esteja ali 

dominante. Aguiar; Herschmann (2014, p. 10) enfatizam: "Para Certeau no cotidiano há 

sempre um sujeito produtivo e esse lugar não é o espaço da mera reprodução, sendo sempre 

lugar de invenção, das ´artes de fazer´”. O que reitera o próprio autor: 

Muitas práticas cotidianas (falar, ler, circular, fazer compras ou preparar as 
refeições etc) são do tipo tática. E também, de modo mais geral, uma grande 
parte das "maneiras de fazer": vitórias do "fraco" sobre o mais "forte" (os 
poderosos, a doença, a violência das coisas ou de uma ordem etc), pequenos 
sucessos, artes de dar golpes, astúcias de "caçadores", mobilidades da mão-
de-obra, simulações polimorfas, achados que provocam euforia, tanto 
poéticos quanto bélicos [...]. Essas táticas manifestam igualmente a que 
ponto a inteligência é indissociável dos combates e dos prazeres cotidianos 
que articula, ao passo que as estratégias escondem sob cálculos objetivos a 
sua relação com o poder que os sustenta, guardado pelo lugar próprio ou pela 
instituição. (CERTEAU, 1998, p. 47) 
 

 Poder-se-ia reconhecer, então, um direcionamento em prol do alcance da igualdade em 

vários setores da cotidianidade e equilibrar as relações sociais de dominação e poder. 

 

A Cerveja e seus anúncios no Brasil 

É do século XIX o primeiro registro de anúncio de cerveja fabricada no Brasil, no 

Jornal do Comércio, chamada "Cerveja Marca Barbante". Depois surgiram outras, como, 

Gabel, Guarda Velha e Logos. Contudo a produção era rudimentar. Apenas em 1885 foi 

construída a primeira fábrica em São Paulo - a Antarctica Paulista, tornando anos depois um 
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grande grupo. Sendo seu primeiro anúncio publicado no ano de 1889, no Jornal "A Província 

de São Paulo", com texto informativo do local onde encontrá-la. Somente no início do século 

XX, refletindo uma tendência da Europa, a publicidade focou nos anúncios artísticos, 

apresentando influência da "Belle Epóque" e da "Art Nouveau". (MÄDER, 2003)  

                                      
 

                   
                                     Figura 1 - Propaganda da                        Figura 2 - Propaganda da  

                         Cerveja Antarctica em 1907                 Cerveja Antarctica em 1926   

                        Fonte: Mäder (2003)                                       Fonte: Mäder (2003) 

 

 

Como se pode observar na figura 1 e 2 acima, de acordo com Mäder (2003, p.14), "a 

exploração do tema demonstrava claramente duas vertentes: num primeiro momento a 

imagem da mulher charmosa, sutilmente sedutora e num segundo momento [...] a mulher 

como tentação, usando trajes que remetiam às dançarinas de cabaré."  

Mesmo depois de décadas, a abordagem da publicidade de cerveja permaneceu 

inalterada, afinal o foco continua sendo vender, o que nos explica a Sontag (2004, p. 57),    

que lembra que "a sociedade capitalista requer uma cultura baseada em imagens. Ela necessita 

fornecer uma ampla quantidade de entretenimento, de forma a estimular o consumo e 

anestesiar os danos causados a determinadas classes sociais, raças e sexo."  

O corpo, por exemplo, a partir de sua mais refinada exploração comercial, é 
seduzido por uma rede de produtos altamente sofisticados, desde os estéticos 
até os sensuais e eróticos, acompanhado sempre de receitas, experiências e 
valores capazes de atender todas as buscas de satisfação e insatisfação no 
cotidiano. (NETTO; CARVALHO, 2000, p. 19) 
 

Embora recorrente o tipo de abordagem, a Cervejaria Skol aproveitou o dia 8 de 

março, Dia Internacional da Mulher, de 2017, para lançar uma nova propaganda com uma 

narrativa diferente. No início do vídeo mostra pôsteres antigos com mulheres de biquínis 

sedutores, fio dental, seios fartos...enquanto um narrador inicia a fala: "Estas imagens fazem 
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parte do nosso passado. O mundo evoluiu e a Skol também. E isso não nos representam 

mais". Após essa fala, o narrador revela que a empresa fez uma proposta para seis ilustradoras 

reconstruir os referidos pôsteres antigos em uma perspectiva feminista. Depois desse 

comentário, o vídeo passa a mostrar o processo criativo de mudança das seis imagens. A 

campanha foi veiculada em mídia digital. Seguem dois pôsteres resignificados, demonstrados 

na propaganda (Figuras 3 e 4): 

 
    Foto 3 - Reposter by Camila do Rosário 

              Fonte: SKOL (2017) 
 

Na figura 3, ao contrário da imagem estereotipada da mulher sedutora de biquíni 

amarelo (cor do líquido da cerveja), cabelos louros escorridos, seios fardos e bronzeada, 

oferecendo uma cerveja gelada para seu consumidor; a artista Camila do Rosário transforma-a 

em uma mulher negra com cabelos afro, olhar empoderado, vestida com camisa sem decote e 

com colares de várias cores, ressaltando uma autoestima preponderante. 

 

 
 Foto 4 - Reposter by Eva Uviedo 

        Fonte: SKOL (2017) 

 

 
Na figura 4, uma outra "mulher loura" agora é resignificada, colocando-a em um 

contexto social. Se a imagem anterior, mostra o seu bumbum empinado com um biquíni fio-
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dental preto (outra cor de fetiche), apresentando resquícios laterais de uma saia amarela com 

um copo de cerveja gelada na mão, usando um olhar sedutor para seu consumidor; a artista 

Eva Uviedo coloca essa mulher em outro patamar. Ela agora não está mais na praia sozinha, 

esperando o seu "consumidor", mas numa festa se divertindo com amigas de diferentes 

biótipos e vestida sem precisar mostrar alguma parte do corpo para se sentir valorizada. 

Enfim, foi uma campanha elogiada pelos meios de comunicação e a sociedade pela 

criatividade empregada, pelo seu caráter inclusivo e afastamento das imagens que objetificava 

a mulher. Poderíamos ponderar que a Cervejaria Skol realmente havia se aliado 

espontaneamente a busca pela igualdade de gênero - algo tão debatido atualmente no 

cotidiano. Todavia com um olhar mais crítico para essa mudança repentina de estratégia pelos 

detentores do "lugar de poder", percebe-se na verdade que a mudança pode ter sido 

impulsionada por táticas utilizadas pelos níveis inferiores (consumidores).   

Para o claro entendimento, é preciso resgatar uma campanha publicitária em 2015 

(dois anos antes do Repôster). A Skol produziu uma campanha para o carnaval e lançou 

outdoors nas prévias com frases assim: “Topo antes de saber a pergunta”, “Tô na sua, mesmo 

sem saber qual é a sua” e “Esqueci o 'não' em casa”. Tal campanha foi considerada uma 

apologia ao estupro, haja vista que durante o carnaval é comum que os homens "avancem" em 

mulheres como se estas fossem "alvos femininos" para beijar, apalpar partes do corpo, etc 

sem o consentimento das mulheres (algo inclusive naturalizado pelo senso comum de que há 

uma liberação sexual generalizada durante o carnaval). Essa campanha foi alvo de várias 

críticas, havendo intervenções por algumas mulheres, no próprio suporte da publicidade, 

como exemplificado na próxima página a figura 5. Na época a pressão da sociedade foi 

tamanha, que o Conselho Nacional Autorregulação Publicitária (CONAR) proibiu a 

permanência da campanha.  
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Foto 5 - O protesto de Mila Alves e Pri Ferrari  
Fonte: MEIO... (2017) 
 

Podemos reconhecer que a repercussão negativa fez com que os publicitários 

repensassem os discursos apresentados em seus anúncios, gerando uma mudança em suas 

estratégias.  

Essa mobilização em torno da publicidade de 2015 pode ser associada a perspectiva 

de Certeau (1998) sobre as microliberdades exercidas no plano do consumo. Desde da 

repercussão negativa desta campanha a empresa passou a envolver-se com causas, ditas como 

de "minorias", como por exemplo, a Parada do Orgulho LGBT de São Paulo, e nas 

propagandas consecutivas traziam mensagens de incentivo aos consumidores experimentarem 

a mudar e se livrarem de preconceitos, tipo “Viva a Diferença”, "Saia do seu quadrado", etc.  

Além disso, utilizando atrizes e atores com diferentes tipos físicos e etnias. Com isso, cada 

vez mais a nova estratégia está sendo comentada e enaltecida na sociedade. 

Evidencia-se assim, como menciona Lefebvre (1991) que o capitalismo usa o 

cotidiano para gerar lucro no cotidiano.   

  

Conclusão 

 

Como foi visto, na perspectiva de Certeau (1998) há sempre apropriações e 

ressignificações não programadas no consumo dos bens (culturais e materiais). Essas atitudes 

é que irão compor uma rede de antidisciplina que aparecerá ora como “resistência” ora como 

inércia em relação às imposições sociais.  
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Ao observar a transformação da estratégia da publicidade da Cervejaria Skol, é 

perceptível que a mesma percebeu que discurso passado, com base no uso da imagem da 

mulher objetificada, e, o menosprezo às manifestações provocadas pelos seus consumidores 

iam resultar em prejuízos financeiros, ou propagandas negativas, dentro da estrutura do 

cotidiano do capitalismo. É importante perceber que o "local de poder" não modificou, mas 

para que se mantivesse a possibilidade de permanecer como geradora de estratégias no plano 

econômico, era preciso que houvesse uma incorporação da tática exercida no plano do 

consumo, dos sujeitos. Logo, o estudo deste caso revela, tal qual nos alertou Certeau (1998) 

que há possibilidades de "astúcias" na vida cotidiana modificarem algumas incompreensões 

seculares de igualdade entre os seres humanos.  
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