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Resumo 

Na sociedade contemporânea, o “ser adolescente” deixou de ser representado por um viés 

somente biológico. Hoje, essa concepção é questionada por muitos teóricos, dentre eles 

Bourdieu e Calligaris, que buscam afirmar que o ideal de juventude e adolescência é 

oriundo de uma construção sociocultural. Por fim, tendo como objeto de estudo o VT 

Guaraná Antarctica – Verão, será problematizado como a publicidade ajuda a reforçar esse 

ideal de juventude na sociedade de consumo. 
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1. Adolescência: uma reflexão histórica 

 

Segundo Mazzarella (2009), infância e adolescência são fenômenos construídos 

socialmente, uma vez que esses termos foram conceituados ao longo da história e são 

decorrentes de um modelo hegemônico de sociedade. 

Para entender um pouco mais sobre a construção desses termos e o surgimento 

deles ao longo da história, voltaremos aos séculos XVII e XVIII onde a criança, 

inicialmente, era apenas uma projeção do adulto. Segundo Ariès (1981), com o passar do 

tempo, quando a criança já conseguia se firmar e independia fisicamente de ajuda, 

misturava-se aos adultos, transpondo a juventude. Era como se as idades da vida 

correspondessem apenas às funções sociais. Ignorando as particularidades de cada período 

da vida do homem. 
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Em diversas sociedades ao longo do tempo, como na Grécia Clássica e em tribos 

indígenas, a fase de amadurecimento sexual denominada puberdade marcava a transição do 

corpo que se desenvolvia, deixando a realidade infantil. Dessa forma, não sendo mais 

reconhecida a diferença que antes a tornava um adulto em escala reduzida, este deveria 

ocupar o seu espaço entre os adultos.  

Somente nos séculos XIX e XX, acontecimentos sociais, demográficos e culturais 

parecem ter propiciado o estabelecimento da adolescência como período distinto do 

desenvolvimento humano (Kimmel & Weiner, 1998). 

Segundo Maria Rita Kehl (2004), com o advento da revolução industrial, o breve 

espaço de desenvolvimento das capacidades físicas da maturidade intelectual e emocional 

foi permeado por fatores, como a alta competitividade do mercado de trabalho e a escassez 

de empregos, que levaram aos jovens adultos a permanecerem mais tempo sob a 

dependência da família, livrando-os dos pesos de decisões e responsabilidades. Nesse 

contexto, a fase da adolescência foi ganhando espaço e sendo disseminada. Dentro da 

realidade capitalista, essa nova fase foi percebida como um mercado com potencial a ser 

explorado. Assim o jovem “passou a ser considerado cidadão porque virou consumidor em 

potencial” (KEHL, 2004, p.91). 

Para o psicanalista italiano Contardo Calligaris, a consolidação da adolescência 

como um ideal cultural se ancora basicamente no hiperindividualismo disseminado na 

cultura ocidental a partir dos anos 60 e 70, quando o ideal social da liberdade torna-se um 

elemento central em torno do qual se organiza o laço social, em detrimento dos outros 

ideais modernos relativos à fraternidade e igualdade que entraram em decadência. 

Portanto, “a idealização da adolescência é bastante compatível com a ascensão da cultura 

do consumo e do liberalismo, também solidários do ideal máximo de liberdade individual” 

(COUTINHO, 2002).  

  

 

2. Pierre Bourdieu e a reestruturação do ser adolescente 

 

No texto “A juventude é apenas uma palavra”, Pierre Bourdieu traz algumas 

considerações sobre a distinção de três etapas da vida, a adolescência, a fase adulta e a 

velhice. Além disso, refere-se a uma nova forma de pensar o conceito de juventude. 
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Para Bourdieu, a juventude é uma construção dos adultos para que, dessa forma, 

possam impor um controle social e estabelecer uma divisão de poder. Essa mesma relação 

também foi ressaltada com a noção de adolescência e velhice. Para o autor, a separação 

entre jovens e velhos seria para estabelecer uma ordem, respeitando limites sociais 

invisíveis. 

Sua principal proposta traz a reflexão de que, o fato de ser um jovem ou ser um 

velho trata-se de uma seleção manipulável e variável, que depende de um referencial, e essa 

abordagem é embasada principalmente na seleção etária em que se encontram os indivíduos 

comparados, ou seja, um jovem pode ser considerado jovem pelo fato de está sendo 

comparado a uma pessoa de idade maior.  

Outro aspecto importante é o fato, já citado anteriormente, da juventude ser um dado 

ou fase construída socialmente. Sendo assim, o fator idade definido pela questão biológica 

pode ser facilmente manipulado pela questão social.  Ou seja, um adulto dentro de sua faixa 

etária biologicamente determinada, pode ser transferido para a categoria de jovem, segundo 

as condições sociológicas e culturais incidentes. 

Podemos perceber isso quando normalmente é atribuída aos jovens a grande tarefa 

de ser responsável por ações do presente em virtude de um desenvolvimento satisfatório no 

futuro. Os adultos constroem esse pensamento de futuro nos adolescentes e os ”preparam” 

para a vida. Porém, nesta mesma fase, também é atribuída uma espécie de 

“irresponsabilidade provisória”, pois como eles são adolescentes tem a possibilidade de 

errar em determinados momentos. Portanto, podemos dizer que eles são considerados 

adultos e crianças, dependendo da situação.   

De acordo com Bourdieu (1983, p. 114), “parece que um dos efeitos mais poderosos 

da situação de adolescente decorre desta espécie de existência separada que os coloca 

socialmente fora do jogo”. Para ele, os adolescentes estão fora do contexto social, estão 

separados e não fazem parte ativamente da sociedade. Resumindo o pensamento do autor, a 

juventude não passa de uma simples construção dos adultos para impor controle. 

Porém, ao contrário do que o autor propõe, em algumas sociedades atuais, a 

adolescência vem se mostrando diferente, pois vem se fazendo ouvida, sendo representativa 

no contexto social. Por esse motivo, muitos investimentos estão sendo realizados para 

compreender esses adolescentes que hoje orientam um grande número de mercados como o 

da moda, tecnologia e do entretenimento, por exemplo. 
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Assim, cada vez mais, o jovem ganha espaço e visibilidade dentro da sociedade e 

assume poderes de decisão e de influência nesse contexto social. Hoje, são eles um dos 

grupos que mais ditam tendências, consomem e agitam a economia de vários países.  

 

 

3. A Juventude como ideal  

 

O senso comum afirma que a juventude é uma etapa extraordinária na vida de todas 

as pessoas, onde estas descobrem a sua identidade e definem a sua personalidade. Nesse 

processo, manifesta-se uma crise, na qual se reformulam os valores adquiridos na infância e 

se assimilam numa nova estrutura mais madura. É uma época de imaturidade em busca de 

maturidade. Tal visão tem uma origem bastante recente na história social do Ocidente, e seu 

sentido atual só foi definitivamente consolidado no final do século XIX.  

Esse sentido surge no contexto da consolidação do individualismo – cujo marco 

histórico fundamental é a Revolução Francesa – articulado à constituição dos limites entre 

as esferas pública e privada da vida social.  Nota-se que só é válido falar em juventude se 

relacioná-la a um contexto sociocultural individualista, onde a cada indivíduo é delegada a 

responsabilidade de administrar seu próprio destino, encontrar seu lugar no social da 

maneira que lhe for preferível ou possível.  

Entre as reflexões desenvolvidas, cabe-nos a percepção dos termos Adolescência e 

Juventude. Cuja busca de uma definição acerca de cada uma é formada de inúmeros 

pensamentos e interpretações. Dentro dessas formas de pensamento que incorporamos, há 

certo consenso a respeito da ideia de que a juventude vai além da adolescência. Pois exige 

uma série de marcos que legitimam a permanência desse estado ainda de construção e 

amadurecimento do homem no desenvolvimento de seu papel humano-social.   

Apesar das distinções dos termos, observemos o apontamento do Caderno
5
 

publicado em 2005 na tentativa de buscar essas referências conceituais no âmbito nacional.  

 

Existe, hoje, no Brasil, um uso concomitante de dois termos, adolescência 

e juventude, que ora se superpõem, ora constituem campos distintos, mas 

complementares, ora traduzem uma disputa por distintas abordagens. 

Contudo, as diferenças e as conexões entre os dois termos não são claras, 

                                                 
5 Caderno produzido peça Ação Educativa – associação civil sem fins lucrativos - a partir de questões levantadas no GT 

Cidadania dos Adolescentes em 2005. Tem como objetivo gerar contribuições ao desafio de construir um marco 

conceitual sobre adolescência e juventude que favoreça a construção de políticas que melhor atendam às suas 

expectativas. Disponível em: http://www.bdae.org.br/dspace/handle/123456789/2344 Acesso em: jun 2012. 
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e, muitas vezes, as disputas existentes restam escondidas na imprecisão 

dos termos. (FREITAS, 2005, p. 6) 

 

A partir do reconhecimento de que tais termos, mesmo sendo distintos, são 

complementares, incorporamos os pensamentos de Calligaris sobre adolescência a presente 

reflexão acerca da juventude. Com a crença de que tais pensamentos trazem contribuições 

essenciais. 

Focando no contexto atual, a juventude, ou no caso, a adolescência ganha um lugar 

de destaque, apresentando-se como um conceito peculiar e específico de uma cultura em 

que a liberdade e a autonomia tornaram-se valores hegemônicos. A respeito disso, como 

observa Calligaris (2000, p. 9), a adolescência nada mais é do que: 

 

Um mito, inventado no começo do século XX, que vingou, sobretudo, 

depois da Segunda Guerra Mundial. A adolescência é o prisma pelo qual 

os adultos olham os adolescentes e pelo qual os próprios adolescentes se 

contemplam. Ela é uma das formações culturais mais poderosas de nossa 

época. Objeto de inveja e de medo, ela dá forma aos sonhos de liberdade 

ou de evasão dos adultos e, ao mesmo tempo, a seus pesadelos de 

violência e desordem.  
 

Acerca dessa colocação da adolescência como esse objeto de apreciação capaz de 

desencadear sentimentos devido à idealização da busca pelo sonho da liberdade, podemos 

perceber que a confusão desta fase e suas desordens também podem ser consideradas ideais, 

como uma fase em que esses desencontros e inquietações desencadeiam a busca da 

liberdade. 

 Esse mito construído socialmente é almejado por idades e realidades variadas. A 

busca infindável pelo ideal da juventude é perceptível na atualidade quando nos deparamos 

com a própria venda desse ideal em forma de produtos, construções publicitárias e de 

marketing que propõem ao consumidor o aspecto juvenil ou se utiliza desse aspecto e da 

atmosfera envolvente desse ideal para conquistar a atenção e despertar o desejo do público.  

 

 

4. O jovem e o consumo  

 

A adolescência, enxergada como espécie de limbo, por ser uma fase de indefinição a 

caminho da maturidade, atualmente encontra-se em uma realidade de supervalorização da 

cultura jovem, em que há uma busca ávida por essa juventude, mesmo que seja, ao menos, 
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de seu “espírito jovem”. Essa transformação da forma de enxergar a adolescência recebeu 

grande impulso com a percepção do potencial consumidor existente na juventude. Potencial 

esse não só dos jovens em si, mas dessa cultura jovem, que foi sendo maximizada, 

ganhando cada vez mais força no contexto da sociedade ao qual nos inserimos.   

Podemos observar, no comentário de Maria Rita Kehl (2004, p. 92) a respeito do 

potencial consumidor reconhecido, que: 

 

A “juventude” se revelava um poderosíssimo exército de consumidores, 

livres dos freios morais e religiosos que regulavam a relação do corpo com 

os prazeres e desligados de qualquer discurso tradicional que pudesse 

fornecer critérios quanto ao valor e à consistência, digamos, existencial de 

uma enxurrada de mercadorias tornadas, da noite para o dia, essenciais 

para nossa felicidade.  

 

A juventude é uma fase de construção do homem social. Durante esse processo há a 

necessidade de aceitação da própria estrutura social e da aprendizagem da vivência de 

acordo com essa estrutura, portanto, durante essa fase se admite erros, deslizes e revoltas 

antes da aceitação e submissão. Admitindo-se essas transgressões sociais o ideal de 

liberdade da juventude é reforçado e legitimado. 

Focando a esfera publicitária é possível perceber a grande quantidade de campanhas 

com alusões à juventude. A utilização não do objeto ou serviço em si, mas de sentimentos e 

de uma idealização de um estilo de vida determinado é parte do jogo atual da publicidade. 

Segundo Lipovetsky (2004, p. 190): 

 

A publicidade soube adaptar-se muito depressa a essas transformações 

culturais, conseguiu construir uma comunicação afinada com os gostos de 

autonomia, de personalidade, de qualidade de vida, eliminando as formas 

pesadas, monótonas, infantilizantes da comunicação de massa.  

 

Assim, hoje, nos deparamos com o consumo dos gostos socialmente idealizados. 

Somos consumidores de “felicidade”; de “paz de espírito”; de “alta velocidade”; de 

“sensualidade”; de “diversão”; de “tranquilidade”; de “liberdade”. Ou seja, somos 

consumidores do ideal que nos é transmitido pela publicidade, capaz de nos envolver e nos 

conquistar. 

Ainda utilizando as reflexões de Lipovetsky (2004), podemos enxergar sobre essa 

publicidade ao qual nos deparamos à escassez da utilização mensagem objetivamente direta 

na publicidade, para o jogo de símbolos e significados, que é apontada pelo autor como uma 
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forma de “desculpabilizar o fenômeno do consumo”, dando-o essa característica de leveza, 

aliviando, assim, o peso do consumo.   

Pensando na juventude como fenômeno social, como reflexo e produto do 

imaginário coletivo idealizado pela sociedade, podemos perceber que a aura da fase da 

juventude ocorre devido à idealização do imaginário e é reforçada pela publicidade, espelho 

de valores sociais, que utiliza a identificação e o desejo para atingir o seu público. 

Principalmente, os que se projetam nessa juventude por almejá-la como fase ideal. 

 

 

5. A análise do objeto de estudo: VT Guaraná Antarctica - Verão 

 

De acordo com a definição de Sant’Anna (1982, p. 170), 

 

A publicidade é comunicação de massa, paga, com a finalidade de 

difundir informações, desenvolver atitudes e conduzir à ação com 

benefícios para a empresa que anuncia. Geralmente esta ação consiste na 

aquisição de um produto ou serviço.  

 

Para cumprir tal finalidade, a publicidade absorve o sistema de crenças e valores 

vigentes em uma sociedade, que representa uma definição sistemática do modo de perceber 

o mundo social, cultural, físico e psicológico. Pensando nisso, o discurso publicitário se 

atém aos imaginários culturais, ao sistema de valores sociais e aos estereótipos. 

Voltando para a relação entre os jovens e o consumo, sabemos que o universo jovem 

se rege por uma busca incessante de identidade e aceitação social. A publicidade vê nessa 

busca, uma grande oportunidade de estabelecer necessidades que permeiam o ser jovem. 

Porém, essas necessidades não são criadas ao acaso. Elas surgem da identificação de 

algumas marcas muito presentes na vida deles. É a partir dessa premissa que analisaremos o 

VT Guaraná Antarctica – Verão, nosso objeto de estudo. 

O VT foi produzido pela agência publicitária DM9DDB. Tem como anunciante, a 

Companhia de Bebidas das Américas (AMBEV) e o produto anunciado é o Guaraná 

Antarctica. O comercial foi lançado ao final do mês de novembro de 2010. 

Everardo Rocha e Cláudia Pereira (2009) apresentam nove valores que balizam o 

universo adolescente. Eles são: afetividade, autenticidade, descompromisso, gregarismo, 

insegurança, liberdade, poder, premência e questionamento. 
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O objeto de estudo escolhido possui alguns desses valores, de maneira muito 

aparente. O VT apresenta muitos jovens, sempre com expressões faciais felizes, visando 

mostrar a juventude como a melhor fase da vida. 

A afetividade é apresentada no comercial quando mostra a família reunida à mesa, 

onde jovens estão rodeados de pais e avós. A juventude é caracterizada pela busca por 

independência, porém durante essa busca, torna-se perceptível como os adolescentes são 

frágeis e como se mostram abertos aos cuidados dos adultos. 

Outro valor muito aparente é a autenticidade. O VT traz jovens que buscam passar 

uma verdade coletiva de que a adolescência é um período muito feliz. Porém, 

concomitantemente, cada jovem tem suas singularidades. Seja pelo modo de se vestir, pelo 

modo de agir ou de falar. Cada jovem é autêntico e busca sua própria identidade. No 

comercial, os personagens vestem-se de maneiras diferentes e agem também, de modo 

autêntico.    

 

 

 

 

 

 

 

  Fig.1 – imagem retirada do VT Guaraná Antarctica – 0’11’    Fig.2 – imagem retirada do VT Guaraná Antarctica – 0’14’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fig.3 – imagem retirada do VT Guaraná Antarctica – 0’19      Fig.4 – imagem retirada do VT Guaraná Antarctica – 0’21’  
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A característica mais presente no VT é o gregarismo. Durante todo comercial, 

busca-se enfatizar o discurso de que os adolescentes necessitam uns dos outros. Mais uma 

vez, o jovem é confrontado a buscar a aceitação social. 

Outros valores presentes no VT são: descompromisso, liberdade e poder. O 

descompromisso, característica tão apontada pelos adultos em relação aos jovens, é, 

justamente, a não preocupação com o futuro ou com os perigos aos quais os adolescentes se 

submetem. Para eles, o importante é viver o presente da forma mais intensa possível. No 

vídeo, os jovens aproveitam a praia, dançam, correm; divertem-se sem nenhuma 

preocupação. Como já dito anteriormente, eles lutam constantemente por liberdade. Pois, 

querem viver suas próprias experiências. Porém, há também o poder. Para os jovens, deve 

haver um equilíbrio entre a liberdade e o poder. Pois, mesmo sendo paradoxal, o excesso de 

liberdade significa a vivência de um abandono por seus pais ou responsáveis. O VT mostra 

bem esse equilíbrio, quando ao mesmo tempo enfatiza a liberdade e o poder que os 

adolescentes têm nessa fase da vida e o cuidado dos pais representado num almoço em 

família. 

A publicidade se apropria desses valores e os reforça, para assim conquistar de 

maneira eficiente não somente o público jovem, mas o grande público que almeja um 

espírito jovem, uma vida jovem. Tal desejo, de grande parte da população, é enfatizado com 

cenas que concretizam o ideal de juventude, pois o VT pretende conquistar o consumidor 

passando a ideia de felicidade para quem consome o produto Guaraná Antarctica. E essa 

felicidade é representada pelos jovens em diversas situações no VT. Percebemos, desse 

modo, que o objetivo final é o reforço ao ideal de juventude como opção para conseguir a 

venda do produto e a identificação com o público. 
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