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RESUMO 

 
O trabalho pretende estudar a crescente importância que o consumo adquiriu na 

contemporaneidade. Muito mais do que o valor de uso, os bens de consumo assumiram 

inúmeros significados simbólicos: poder, status, sedução, comunicação, cidadania, 

consciência, expressão, manifesto, identidade ... são apenas alguns dos sentidos abordados 

nesta monografia. No universo dominado pelas leis de mercado, os corpos são transformados 

em objetos de consumo e os indivíduos investem em seu capital-cultural-corporal. As marcas 

resumem em si os significados transmitidos pelos objetos que as estampam e colaboram para 

o seu processo de "fetichização". Neste contexto, os meios de comunicação tiveram 

importância fundamental para a divulgação e a produção dos significados simbólicos do 

consumo. Assim, o consumo, seus objetos, os corpos e a moda participam dos processos de 

subjetivação dos seres humanos e acabam funcionando também como meios de comunicação. 

Este quadro é fruto da sociedade e, por isso, cada indivíduo deve ter consciência de sua 

responsabilidade na construção dessa realidade.   
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"Num futuro longínquo, uma nova hierarquia 
de bens e de valores tomará forma. A 

sociedade de hiperconsumo será ultrapassada, 
cedendo o lugar a outras prioridades, a um 
novo imaginário da vida em sociedade e do 

bem-viver. Será alcançado um melhor 
equilíbrio? Será a humanidade, então, mais 

feliz?" 
 (Gilles Lipovetsky, 2006:15) 
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1. Introdução 

 

O consumo sempre fez parte da vida dos seres humanos, mas o consumismo, 

entendido como um anseio avassalador pelos objetos de consumo nunca assumiu proporções 

tão grandes quanto na contemporaneidade.  

Sendo assim, é notório o crescente valor simbólico assumido por eles nos tempos 

atuais. Certamente os meios de comunicação de massa contribuíram para a produção e a 

proliferação dessa enorme gama de significados e funções simbólicas.  

Hoje se pode dizer que para além de seu valor de uso, utilitário e objetivo, o consumo 

e seus produtos são capazes de encantar, persuadir, ajudar, defender ideologias, estabelecer 

distinções sociais e étnicas, gerar identidades, arrecadar doações, promover pessoas e idéias, 

melhorar o meio ambiente, piorar o meio ambiente, comunicar ou simplesmente confortar. 

Um elemento tão poderoso e tão versátil quanto o consumo merece ser estudado para procurar 

entender os motivos que o levaram a desenvolver tantos significados e adquirir um destaque 

especial neste momento da sociedade. Por que a contemporaneidade cria um terreno fértil 

para o consumo? São os meios de comunicação, as novas tecnologias, as revoluções 

industriais ou o individualismo exacerbado que leva os seres humanos a buscarem um número 

cada vez maior de objetos para si, a qualquer custo e de forma incessante? 

Este breve estudo pretende transitar por essas e outras questões e tem como hipóteses 

demonstrar que os objetos de consumo funcionam como meio de comunicação simbólica e 

que o consumo contribui para a construção da cultura contemporânea, para a formação do 

capital-cultural-corporal, para os processos de subjetivação do indivíduo e exige uma reflexão 

de cada um sobre seu papel nesta sociedade onde ninguém mais pode consumir impunemente, 

sem assumir riscos e sem produzir sentidos simbólicos.  

 O primeiro capítulo apresenta o estudo de momentos da história do consumo da 

humanidade para esclarecer como as mudanças tecnológicas, dos meios de produção e a 

revolução dos meios de comunicação processaram a transição do consumo para o 

"consumismo" dos dias atuais. São introduzidos pensamentos sobre a "sociedade do 

espetáculo" na qual a importância do "ser" desloca-se para a questão do "ter", para finalmente 

chegar na era do "parecer"; sobre a construção do homem-consumidor e sobre as mudanças da 

modernidade para a chamada pós-modernidade.  
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São apresentadas também as fases do "capitalismo de consumo" e as teorias das 

necessidades humanas, utilizadas pelo marketing na tentativa de buscar a compreensão das 

motivações que levam os seres humanos a comprar e a escolher determinados produtos e 

marcas. São introduzidos os pensamentos de vários estudiosos dentre eles, da antropóloga 

Mary Douglas e do economista Baron Isherwood, que escreveram o livro "Mundo dos bens - 

Para uma antropologia do consumo". 

No segundo capítulo é abordada a relação entre consumo e cidadania. É revelado 

como a figura do consumidor assumiu grande importância na contemporaneidade, sendo 

mencionado com destaque na Constituição Brasileira de 89. Percebe-se que, com a 

desconfiança em torno das formas tradicionais de representatividade de um povo e com a 

dissolução de grandes projetos coletivos, a escolha de um produto pode significar assumir 

uma posição, fazer política, ratificar ou protestar contra uma ordem imposta, distinguir-se 

socialmente, arrumar inimigos ou fazer amigos e até exercer a cidadania. Confia-se mais nos 

meios de comunicação e no universo do consumo do que no Estado. Para entender esta 

situação, utiliza-se o pensamento de Néstor Garcia Canclini, através do clássico 

"Consumidores e Cidadãos" e mostra-se a mudança da identidade da modernidade para a pós-

modernidade e suas implicações globais. 

Por meio do terceiro capítulo é introduzida a história do corpo e de suas relações com 

a moda, o consumo e os meios de comunicação, no período dos anos 50 até 2000, através da 

obra da Professora da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Drª 

Nízia Villaça: "A edição do corpo: tecnociência, artes e moda". Com ela, pode-se entender de 

que forma é construído o "capital-cultural-corporal", suas relações com a sociedade de 

consumo e seus valores simbólicos. Dos "corpos dóceis nos anos 50 aos corpos interativos 

dos anos 2000", apresentados por Nízia, foi uma longa caminhada e o corpo passou a 

desempenhar diferentes papéis na cultura hedonista. 

O quarto capítulo tem a finalidade de investigar o universo das marcas que dominaram 

a sociedade de consumo e participam ativamente da produção de sentido e de significados 

simbólicos em torno dos objetos de consumo. São resgatados conceitos do marketing sobre 

marca, produto e expectativas do cliente/ consumidor. 

Fala-se das marcas de luxo e das marcas de distinção, as quais continuarão a existir 

enquanto um pequeno grupo de milionários fizer questão de manter a grande maioria longe de 

suas realidades e afastada de seus bens de consumo de preços escandalosos. Mas se existem 

as marcas totalmente alienadas da realidade social, existem outras, como os "selos verdes", 

altamente engajadas na proteção ambiental e da sociedade. Além disso, coloca-se a questão 
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das cidades e das pessoas se transformarem em marcas e de marcas que estabelecem um 

vínculo entre o "centro e a periferia". 

Por fim, abordam-se os processos de subjetivação, nos quais o ser humano percorre 

um caminho interior de reflexão em busca de sua identidade e de sua consciência. Desta 

forma, entende-se que o universo simbólico do consumo, como uma construção social, pode 

ter muito a contribuir e a dizer sobre uma pessoa. 

Assim sendo, através da revisão bibliográfica de estudiosos da comunicação social, da 

antropologia, da sociologia e de outras áreas; do estudo de aspectos da evolução histórica do 

consumo, do processo de significação dos objetos de consumo na sociedade atual através da 

marca e da formação do"capital-cultural-corporal" busca-se compreender melhor o fenômeno 

crescente do consumo e de seus significados simbólicos na contemporaneidade e, dessa forma, 

avaliar a importância de uma participação mais consciente e racional em seu processo, no 

sentido de promover a sustentabilidade, a responsabilidade social, a qualidade de vida e a 

cidadania, levando em consideração a participação dos meios de comunicação neste processo. 

Esta breve monografia pretende mostrar que o consumo não é um tema menor, muito 

pelo contrário. Se for realizado sem juízos de valor, livre de pensamentos simplistas, 

reducionistas e preconceituosos, o seu estudo certamente será de fundamental importância 

para que se desenvolva uma sociedade mais justa, solidária, consciente e democrática.  
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2. O consumo e a sociedade do espetáculo  

 

(...) Hoje, felicidade é ser desejado. Felicidade é ser consumido, é entrar num 
circuito comercial de sorrisos e festas e virar um objeto de consumo. Hoje, 
confundimos nosso destino com o destino das coisas... Uma salsicha é feliz? Os 
peitos de silicone são felizes? 
A felicidade não é mais interna, contemplativa, não é a calma vivência do instante, 
ou a visão da beleza. A felicidade é ter um “bom funcionamento”. Marshall 
McLuhan falou que os meios de comunicação são extensões de nossos braços, olhos 
e ouvidos. Hoje, inverteram-se. Nós é que somos extensões das coisas. Fulano é a 
extensão de um banco, sicrano comporta-se como um celular, beltrana rebola feito 
um liquidificador.(...)1 

O trecho acima, retirado de uma crônica de Arnaldo Jabor, publicada no jornal O 

Globo, pode representar em alguns aspectos um retrato das sociedades capitalistas ocidentais 

atuais, em que os objetos de consumo assumem um valor cada vez maior, suprimindo e 

alterando características de seus consumidores, dotando-lhes de significados simbólicos que 

vão muito além de seu valor de uso e funcionando como fontes de alegria a cada nova 

aquisição. Nesta sociedade, as amizades, o conhecimento, as religiões, as terapias, os 

tratamentos médicos, as pessoas, seus corpos... enfim, tudo parece ser cooptado, moldado, 

mediado e significado pela esfera do consumo. 

Guy Debord2 diria tratar-se da "sociedade do espetáculo", expressão muito utilizada 

até os dias de hoje, que teve suas origens como título de seu livro, lançado na França em 1967, 

e serviu de referência a revolucionários de Maio de 68. Para Debord, a sociedade passou da 

questão central da valorização do "ser" para o "ter" e chegou ao "parecer". Não bastaria 

possuir uma gama infinita de bens sem poder ostentá-los e exibi-los aos outros. Tudo na vida 

real seria uma representação; não haveria a verdade, a realidade em lugar algum. A vida seria 

uma grande encenação, um grande espetáculo, onde, em suas palavras, vigorava um 

"monopólio da aparência". 

O pensador da "sociedade do espetáculo" acreditava que esta realidade era forjada pelo 

sistema econômico de produção, pois com a divisão do trabalho cada vez maior, os operários 

se tornaram cada vez mais alienados, reconhecendo menos ainda o produto final como fruto 

de seu trabalho e sendo útil pela venda de sua mais-valia. Mas, para o "espetáculo" obter o 

sucesso esperado, o trabalhador passou a ser pensado, além de sua força de trabalho, pois 

quando houve o excedente de produção, os operários passaram a ter de desempenhar também 

                                                 
1 JABOR, Arnaldo. "A Felicidade é a empada do bigode". O Globo, Rio de Janeiro, 16 dez. 2003. Segundo 
Caderno, p. 8.  
2 DEBORD, Guy. Sociedade do Espetáculo – Comentários sobre a sociedade do espetáculo. Rio de Janeiro: 
Contraponto, 1997. 
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a função de consumidores. Por isso, em seu tempo livre, deveriam consumir; consumir até 

mesmo aquilo que ajudaram a produzir. 

Assim, para Guy Debord, a "sociedade do espetáculo" se constrói e é construída com 

base no modo de produção; um não existiria sem o outro, conforme é explicitado, abaixo, nas 

definições de "espetáculo", segundo o autor:  

O espetáculo, compreendido na sua totalidade, é ao mesmo tempo o resultado e o 
projeto do modo de produção existente. Ele não é um suplemento ao mundo real, a 
sua decoração readicionada. É o coração da irrealidade da sociedade real. Sob todas 
as suas formas particulares, informação ou propaganda, publicidade ou consumo 
direto de divertimentos, o espetáculo constitui o modelo presente da vida 
socialmente dominante. Ele é a afirmação onipresente da escolha já feita na 
produção, e o seu corolário o consumo. Forma e conteúdo do espetáculo são, 
identicamente, a justificação total das condições e dos fins do sistema existente. O 
espetáculo é também a presença permanente desta justificação, enquanto ocupação 
da parte principal do tempo vivido fora da produção moderna. 
O espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma relação social entre pessoas, 
mediada por imagens.3 

 Para Debord, as mercadorias, os bens, as coisas, sob uma roupagem aparentemente 

simples e objetiva, concentrariam em si todos as peculiaridades, relações, conflitos e questões 

metafísicas e ilusórias próprias do espetáculo, daí viria a sua valorização crescente. Os objetos 

representariam a materialização das imagens citadas por Debord e os meios de comunicação 

de massa contribuiriam para a difusão desses produtos-imagem e continuação do sistema de 

produção.  

Muitas das vezes, os comentários presentes na obra de Guy Debord soam como 

pensamentos dos apocalípticos da Escola de Frankfurt, no sentido de acreditar que os 

indivíduos fazem parte de uma grande massa de zumbis, alienados e indefesos em virtude de 

serem inoculados com um "vírus homogeneizante e massificador através da agulha 

hipodérmica" dos mass media; que não possuem senso crítico ou capacidade de filtrar 

informações, processá-las e julgá-las por si próprios. 

Juízos de valor à parte, ainda é válido trazer ao cenário contemporâneo o pensamento 

de Guy Debord, especialmente no tocante aos bens de consumo, objeto de estudo deste 

trabalho:  

É a realidade desta chantagem, o fato de o uso sob a sua forma mais pobre (comer, 
habitar) já não existir senão aprisionado na riqueza ilusória da sobrevivência 
aumentada, que é a base real da aceitação da ilusão em geral no consumo das 
mercadorias modernas. O consumidor real toma-se um consumidor de ilusões. A 
mercadoria é esta ilusão efetivamente real, e o espetáculo a sua manifestação geral. 
(...) O objeto, que era prestigioso no espetáculo, torna-se vulgar no instante em que 
entra em casa do consumidor ao mesmo tempo em que na casa de todos os outros. 

                                                 
3 DEBORD, Guy. Sociedade do Espetáculo – Comentários sobre a sociedade do espetáculo. Rio de Janeiro: 
Contraponto, 1997. p. 4 e 6. 
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Ele revela demasiado tarde a sua pobreza essencial, que retira da miséria da sua 
produção. Mas é já um outro objeto que traz a justificação do sistema e a exigência 
de ser reconhecido.4 

Para Debord, através da compra dos objetos, os homens teriam acesso ao paraíso na 

Terra e os produtos seriam cultuados como deuses, pois promoveriam a ilusão do consumidor, 

que se sentiria especial neste processo de apropriação de bens, como se tivessem acesso 

fisicamente a um pedaço do paraíso. A relação do trabalho humano com a produção da coisa 

em si se desfaz completamente e a tarefa de facilitar a vida das pessoas objetivamente 

(aquecer, se for um casaco; proteger os pés, um sapato; melhorar a visão, um óculos e assim 

por diante) parece ficar em segundo, terceiro ou quarto planos.  

Uma blusa de seda pura talvez não aqueça tão bem no inverno, mas é capaz de 

produzir olhares invejosos de mulheres que a querem mais até do que a um namorado; pode 

provocar olhares sedutores daqueles que desejam a mulher fashion dentro da sexy blusa e 

pode significar para a vendedora de uma loja de artigos de luxo que aquela mulher tem 

dinheiro, status e deve ser uma boa compradora. Assim, entende-se o pensamento de Don 

Slater citado por João Freire Filho ao revisitar a obra de Guy Debord: 

Forma visível de processos sociais cujas raízes na produção humana foram 
esquecidas ou reprimidas, as mercadorias se oferecem ao consumidor em autonomia 
imediata e ganham vulto como os ídolos adorados no lugar de um Deus invisível. 
Não mais encaradas como um produto social do trabalho humano dotado de 
propriedades sensuais úteis para a vida prática das pessoas, as mercadorias passam a 
ser tratadas como algo naturalmente munido de faculdades, propriedades, valores e 
significados intrínsecos (masculinidade, feminilidade, elegância sex appeal, ousadia, 
inteligência, modernidade), transferíveis ao consumidor mediante as relações 
místicas e abstratas de compra e posse (a medição mágica do dinheiro) e não por 
intermédio das relações orgânicas do fazer e do construir (por meio da práxis)5 

Apesar do prazer e da fruição presentes no momento da aquisição dessas mercadorias, 

cabe retornar ainda ao pensamento de Guy, o qual confere, ao instante posterior à consecução 

do objeto, um empobrecimento instantâneo. Logo ocorre a transferência da ilusão para outros 

objetos com a finalidade de garantir a continuidade ao modo de produção e, em conjunto com 

os meios de comunicação de massa, divulgar as mais novas maravilhas do mundo do 

consumo. A TV Digital, a Internet, os jornais e revistas, os outdoors e etc propagam o novo 

celular responsável por fazer o consumidor se sentir único e especial, mesmo que um milhão 

de pessoas também possua o mesmo aparelho; o lançamento da última coleção da loja 

Animale, que tornou o vestido de R$ 1.000,00 da coleção anterior ultrapassado etc. 

                                                 
4 DEBORD, Guy. Sociedade do Espetáculo – Comentários sobre a sociedade do espetáculo. Rio de Janeiro: 
Contraponto, 1997. p. 47 e 69. 
5 SLATER apud FILHO FREIRE, João. “Sociedade do Espetáculo revisitada”. In: Revista FAMECOS, Porto 
Alegre, nº 22, p.39, dez. 2003. 
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Assim: 

(...) o consumismo, em aguda oposição às formas de vida precedentes, associa a 
felicidade não tanto à satisfação de necessidades (como suas “versões oficiais” 
tendem a deixar implícito), mas a um volume e uma intensidade de desejos sempre 
crescentes, o que por sua vez implica o uso imediato e a rápida substituição dos 
objetos destinados a satisfazê-la.6 

Nesse processo do consumo, fala-se, constantemente, em satisfação de necessidades e 

desejos. Para o mundo contemporâneo capitalista, a satisfação de um desejo deve ser sempre 

uma promessa nunca alcançada. Pois, como já foi dito, no instante em que um desejo é 

realizado, a indústria e os meios de comunicação criam e divulgam muitos outros produtos 

para se tornarem os novos sonhos de consumo. Aliás, esta expressão se aplica perfeitamente 

pois o sonho é algo que fica no plano das idéias e nunca se concretiza.  

Pode-se tentar aplicar um raciocínio utilitarista a esta realidade e dizer que os objetos 

de consumo são criados em função de uma necessidade concreta e objetiva, como uma panela 

para cozinhar, um celular para se comunicar, um carro para se locomover e outros. Entretanto, 

hoje está mais do que provado que os homens possuem necessidades que extravasam questões 

fisiológicas, operacionais, práticas e objetivas. O ser humano possui uma série de 

necessidades e desejos emocionais, psicológicos, transcendentais e subjetivos, impossíveis de 

serem supridos apenas por argumentos utilitários. Apenas uma dimensão simbólica, muito 

mais complexa e profunda, pode dar conta dessas necessidades.  

Certamente, aí reside a motivação humana. Se as pessoas fossem movidas apenas pela 

objetividade, as marcas mais caras ficariam encalhadas nos estoques. Isso não acontece, talvez 

porque muitos de seus argumentos passem pelos valores implícitos e simbólicos do produto e 

não pelo produto em si. Se um ambientalista for ao mercado, provavelmente optará por um 

legume orgânico, ainda que o outro legume tenha o mesmo preço ou seja até mais barato.  

Os estudiosos do marketing estão sempre em busca da compreensão do 

comportamento do consumidor e uma das teorias mais conhecidas sobre o estudo das 

necessidades humanas é a de Maslow7 . Ele acreditava que havia algumas categorias de 

necessidades a serem satisfeitas pelos homens gradativamente. Elas eram representadas 

através de uma pirâmide cuja base era formada pelas necessidades mais primárias e só a partir 

do momento em que estas eram supridas, as outras necessidades surgiriam.  

                                                 
6 BAUMAN, Zygmunt. Vida para consumo: a transformação das pessoas em mercadorias. Jorge Zahar: Rio de 
Janeiro, 2007. p. 44. 
7 ROCHA, A, CHRISTENSEN, C. Marketing: Teoria e Prática no Brasil. 2ª Ed, São Paulo: Editora Atlas, 1999. 
p. 56-57. 
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As categorias eram, da base ao topo da pirâmide: fisiológicas (comer, beber, dormir 

etc); de segurança (rotina, estabilidade, abrigo, posse de bens como imóveis, aquisição de 

seguros, adesão a religiões e outros); de participação e de afeição ou necessidades sociais 

(amor, amizade, quaisquer relacionamentos como entre casais, pais e filhos, irmãos, amigos, 

"tribos"...); de estima (tanto a auto-estima – gostar de si mesmo – quanto a estima dos outros, 

ou seja, ser aceito, obter aprovação externa, status, prestígio, reconhecimento, respeito e 

admiração dos outros); de auto-realização (motivação interna no sentido de adquirir novos 

conhecimentos, buscar experiências metafísicas e físicas, como atingir a beleza). Além dessas 

cinco categorias, em estudos posteriores Maslow ainda acrescentou ao topo da pirâmide, a 

necessidade de autotranscendência (sair do âmbito individualista e buscar a integração e 

satisfação de questões da comunidade). 

Certamente, o mercado se utiliza do conhecimento dessa e de outras teorias para tentar 

convencer o consumidor a eleger determinados produtos como artigo de primeira necessidade. 

Mas, sem dúvida, o interessante a ser observado é que a sociedade e sua cultura modificam a 

hierarquia das necessidades humanas, podendo até criar novas categorias. Em comunidades 

ocidentais com valores mais individualistas as necessidades de auto-realização podem 

alcançar o topo, já em culturais orientais ou comunistas, por exemplo, a valorização do todo 

coletivo está acima de realizações individuais. Portanto, entende-se que: 

Quando as necessidades do indivíduo são determinadas pela sociedade e são 
definidas como necessidades de seu produto, os indivíduos simplesmente se 
identificam com a sociedade e consideram-na satisfatória, não porque ela satisfaz as 
suas necessidades, mas porque definiu suas necessidades em termos das satisfações 
que oferece.8 

Seja como for, não há dúvidas de que o consumo é um processo cultural e participa do 

processo de construção das necessidades seja reconhecendo os valores de uma dada cultura e 

procurando saná-las ou fundando outras através de seus produtos. "Tostines vende mais 

porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais?". Assim como a filosofia do 

Tostines, não se sabe ao certo se a sociedade determina sempre as necessidades humanas, mas 

no que concerne ao consumo é fácil imaginar porque o objeto de desejo de uma mulher árabe 

muçulmana seja um véu de seda com fios de ouro, enquanto para uma mulher brasileira seria 

um castigo usar um véu assim, porém esta adoraria usar um biquíni feito por um estilista 

famoso e a muçulmana preferiria morrer a usar qualquer biquíni. 

                                                 
8 SLATER apud FILHO FREIRE, João. “Sociedade do Espetáculo revisitada”. In: Revista FAMECOS, Porto 
Alegre, nº 22, p.40, dez. 2003. 
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Em busca de uma melhor compreensão de como se estabeleceu a passagem do 

consumo ao "consumismo", elevando os objetos de consumo a um status e atribuindo-lhes 

valores simbólicos nunca antes imaginados, Bauman, em seu livro "Vida para consumo", 

explica: 

Por toda a história humana, as atividades de consumo ou correlatas (produção, 
armazenamento, distribuição e remoção de objetos de consumo) têm oferecido um 
suprimento constante de "matéria-prima" a partir da qual a variedade de formas de 
vida e padrões  de relações inter-humanas pôde ser moldada, e de fato o foi, com a 
ajuda da inventividade cultural conduzida pela imaginação.  
De maneira distinta do consumo, que é basicamente uma característica e uma 
ocupação dos seres humanos como indivíduos, o consumismo é um atributo da 
sociedade. Para que uma sociedade adquira esse atributo, a capacidade 
profundamente individual de querer, desejar e almejar deve ser, tal como a 
capacidade de trabalho na sociedade de produtores, destacada ("alienada") dos 
indivíduos e reciclada/reificada numa força externa que coloca a "sociedade de 
consumidores" em movimento e a mantém em curso como uma forma específica de 
convívio humano, enquanto ao mesmo tempo estabelece parâmetros específicos para 
as estratégias individuais de vida que são eficazes e manipula as probabilidades de 
escolha e conduta individuais.9 

Para entender como o consumismo se estabeleceu na sociedade contemporânea da 

forma descrita acima, torna-se útil observar uma linha do tempo imaginária e estudar aspectos 

dessa evolução, da transformação das relações no interior das sociedades, entre os indivíduos 

e os objetos de consumo. Ao analisar os primórdios da humanidade, percebe-se que a história 

do consumo não está vinculada única e exclusivamente ao modo de produção capitalista.  

Na pré-história, o homem vivia em comunidades nômades e consumia os vegetais que 

conseguia coletar, os animais que caçava e os objetos que por necessidade conseguia criar. 

Nesta fase, os bens de produção eram de uso e de propriedade coletiva e a comunicação não 

era estabelecida através da linguagem que se conhece atualmente, mas através de grunhidos, 

sons, gestos e da arte rupestre nas paredes das cavernas. 

Com o domínio do fogo, das técnicas da agricultura e da domesticação de animais o 

homem passou a ter uma vida mais estável, segura e pôde estabelecer a forma de vida 

sedentária, diminuindo a sua dependência da natureza. A divisão de trabalho começou a 

surgir; enquanto as mulheres cuidavam dos filhos e da moradia, os homens proviam o 

sustento, caçavam e protegiam as famílias. Nas pequenas comunidades o poder era exercido 

pelo membro mais velho ou pelo mais corajoso, mas não havia classes sociais. Em caso de 

conflitos entre comunidades, todos lutavam. 

Antes, as tribos de caçadores nômades eram formadas por poucas pessoas, pois era 

mais fácil alimentar um número reduzido e se locomover com rapidez em busca da caça. Mas 

                                                 
9 BAUMAN, Zygmunt. Vida para consumo: a transformação das pessoas em mercadorias. Jorge Zahar: Rio de 
Janeiro, 2007. p. 38 e 41. 
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a agricultura, a existência do excedente de produção agrícola e sua armazenagem para 

momentos de seca ou inundações tornou possível o sustento de comunidades sedentárias cada 

vez maiores.   

Com a habitação fixa e a formação de cidades de agricultores tudo se modificou. 

Surgiu a classe dos nobres, especialistas em guerra; os camponeses cuidavam da agricultura e 

criações de animais; os sábios e sacerdotes que por serem os únicos a saber contar, escrever e 

administrar passam a comandar as colheitas pelo calendário, a irrigação e outras técnicas; os 

comerciantes, originados pelas constantes trocas de mercadorias. Com exceção dos 

camponeses, todas as classes citadas não cuidavam diretamente da terra, mas cumpriam 

funções importantes e foi assim que a classe dos sacerdotes fez nascer o Estado, como órgão 

administrativo, de defesa e de controle da sociedade. E assim, surgiu a civilização. 

Ao longo dos séculos, o consumo esteve mais do que presente em todas as civilizações, 

foi imprescindível para a sobrevivência dos povos; mas talvez em Roma ele tenha assumido 

uma posição próxima do consumismo dos dias de hoje. Isto porque em Roma o estilo de vida 

foi muito modificado em função das riquezas que adquiriu em suas conquistas e a palavra de 

ordem era ostentação: cozinheiros eram comprados no mercado de escravos a peso de ouro, as 

louças eram de ouro, as mulheres cobriam-se de jóias, tecidos caríssimos e cosméticos. Catão 

tentou, em vão, criar algumas leis que limitassem as despesas em banquetes e vestuário, mas a 

opulência e o individualismo começam a ditar a nova moral romana. Os pobres não tinham 

acesso a esse mundo material e como eram cidadãos, ou seja, podiam votar, eram utilizados 

como massa de manobra em troca de "pão e circo". 

Roma era abastecida constantemente por uma série de mercadorias necessárias e 

outras tantas supérfluas: madeira, minério, trigo, frutas, azeite, tecidos, jóias, cavalos de 

corrida. A abundância era tamanha que a maior parte da população parou de trabalhar e 

passou a se dedicar a banquetes nababescos seguidos de espetáculos de lutas truculentas e 

grosseiras, para exibir luxo e riqueza. No Coliseu eram promovidos sacrifícios de cristãos. Os 

indivíduos queriam ganhar dinheiro, aproveitar a vida, sem se preocupar com os problemas 

sociais. Com o tempo, essa degradação levaria à derrocada do império romano.  

Em Roma, a cultura do consumo durou até o fim do Império, em 642 d.C. Enquanto 
os gregos e os egípcios, com seus princípios de moralidade, combatiam o 
consumismo, os romanos levaram a prática do consumo a uma dimensão que só é 
igualada aos dias de hoje. Enquanto os gregos mediam o homem pelo conhecimento, 
os romanos mediam pelas posses e bens. Na Idade Média, o consumo foi não 
somente associado ao demônio, como estava por trás de muitos dos pecados: na 
luxúria o consumo era o que saciava a carne; na preguiça era o que saciava o corpo; 
na gula era o que saciava os prazeres do estômago; na cobiça, o que saciava o desejo 
de mais e mais ... e assim por diante. 



 

 

11

Na Antiguidade e na Idade Média essa questão nunca este fora da pauta da 
sociedade.10 

Exemplos não faltam da presença do consumo e de como ele repercutiu em cada fase 

da existência humana. Entretanto, a contemporaneidade capitalista assumiu os contornos 

atuais em grande parte devido à Revolução Industrial, ocorrida no século XVIII, que 

representou um divisor de águas na história. Com ela, surgiram as fábricas e foram se 

moldando as classes da burguesia - detentora dos meios de produção - e a do proletariado, 

estes compunham o exército de produtores que vendia sua força de trabalho. A produção em 

escala e a sua distribuição pelo mundo passaram a fazer parte de uma realidade inexorável. A 

formação das cidades, a explosão demográfica e a constante troca de informações e o 

convívio entre os mais diferentes indivíduos também construíram essa história. 

Para visualizar com mais clareza a formação do mundo capitalista vale a pena 

conhecer as três fases do capitalismo de consumo delineadas por Gilles Lipovetsky11. A 

primeira delas ocorre nas últimas duas décadas do século XIX e se estende até o fim da 2ª 

Guerra Mundial. Nesta fase, ocorre a transição dos pequenos mercados para amplos mercados 

nacionais. O desenvolvimento da rede ferroviária, o surgimento de meios de comunicação 

como o telégrafo e o telefone, o aumento da capacidade produtiva das máquinas, o taylorismo 

e o fordismo, com seus tempos de produção e linhas de montagem, colaboraram para esse 

processo de expansão do comércio em nível nacional, a partir de poucas unidades, já com a 

idéia de marca, e com preços reduzidos.  

O objetivo deste momento era lucrar através da venda de grande quantidade das 

unidades de baixo custo e não com poucos produtos de altíssimo valor. Apesar da aparente 

democratização do acesso aos bens de consumo de massa, poucas famílias tinham, neste 

primeiro momento, poder aquisitivo para adquiri-los. Além disso, as pessoas não estavam 

acostumadas com essa nova dinâmica de comprar com regularidade. Esta necessidade foi 

criada pelo mercado a partir do momento em que ela também passou a ser necessária para a 

sua sobrevivência. Assim: 

O capitalismo de consumo não nasceu automaticamente de técnicas industriais 
capazes de produzir em grande série produtos estandardizados, mas foi também uma 
construção cultural e social que exigiu a "educação" dos consumidores e necessitou 
do espírito visionário de empresários criativos, a "mão visível dos gestores".12    

                                                 
10  CASTRO E SILVA, Gustavo. “Imaginação, linguagem e consumo”. In: Revista Comunicação, Mídia e 
Consumo, São Paulo, v.4, n.10, p. 41-53, jul. 2007. p. 59. 
11 LIPOVETSKY, Gilles. A felicidade paradoxal – Ensaio sobre a sociedade do hiperconsumo. Tradução: 
Patrícia Xavier. Lisboa: Edições 70, 2007. 
12 LIPOVETSKY, Gilles. A felicidade paradoxal – Ensaio sobre a sociedade do hiperconsumo. Tradução: 
Patrícia Xavier. Lisboa: Edições 70, 2007. p. 24 e 25.  
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Neste momento cabe uma digressão sobre esta questão da "educação" do consumidor: 

na obra "Admirável Mundo Novo", Aldous Huxley13 descreve uma sociedade na qual os 

indivíduos eram submetidos a uma lavagem cerebral, sendo constantemente expostos a 

mensagens que transmitiam a idéia de que os produtos velhos eram ruins e os novos eram 

bons. Esta sociedade ficcional não parece tão distante assim da realidade atual. A diferença 

seja talvez a forma de "educação" dos consumidores, pois a transmissão das mensagens é 

menos objetiva e mais sutil e sedutora, com os apelos introduzidos pelo marketing, pela 

publicidade e pelos meios de comunicação de massa.  

Assim, ao retornar para a fase I da história do capitalismo de consumo, percebe-se 

uma crescente popularização dos produtos. Este processo se explica pela produção em massa 

que fez com que as indústrias passassem a controlar o acondicionamento de seus produtos, 

fazendo surgir as marcas fato que até então quase não existia, a publicidade começou a se 

fazer presente. Marcas criadas nesta época como a Coca-Cola e a Procter & Gamble existem 

até hoje. “Com a tripla invenção da marca, da embalagem e da publicidade surgiu o 

consumidor dos tempos modernos, comprando o produto sem intermédio obrigatório do 

comerciante, avaliando os produtos mais pelo nome que pela textura, adquirindo uma 

assinatura no lugar de uma coisa.”14 

Este momento, em que o valor do produto migra da "coisa em si" para uma referência 

externa a ela, é fundamental para o estudo de toda a dimensão simbólica que permeia e passa 

a permear cada vez mais os bens de consumo e o espaço que eles ocupam na 

contemporaneidade. Ao mesmo tempo em que a "assinatura" nos produtos representou uma 

revolução para o consumidor ao modificar a sua relação com o vendedor e agregar aos 

produtos valores simbólicos que contribuíram, em maior ou menor escala, para o aumento das 

compras, a proliferação de marcas, observada no final do século XIX até o início do século 

XX, também garantiu de certa forma uma proteção ao consumidor. Assim, se os produtos 

passam a adquirir maior importância, quase que desenvolvendo personalidade própria, os 

consumidores também passam a ocupar um melhor status no mercado. Com a competição das 

indústrias tornando-se mais acirrada, a oferta e o tratamento ao público passam a ser 

diferenciados. 

                                                 
13 HUXLEY, Aldous. Admirável Mundo Novo. 11ª ed. Rio de Janeiro: Bradil, 1969, p. 77-80.  
14 STRASSER apud LIPOVETSKY, Gilles. A felicidade paradoxal – Ensaio sobre a sociedade do 
hiperconsumo. Tradução: Patrícia Xavier. Lisboa: Edições 70, 2007. p. 26. 
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A postura do magnata norte-americano do monopólio das ferrovias William H. 

Vanderbilt, que em 1882 falou a famosa frase "The public be damned!"15 (O público que se 

dane!), deixa de ser possível. Os monopólios começam a ruir até por uma intervenção maior 

dos Estados e a oferta passa a ser plural, o público consumidor pode escolher e as indústrias 

sabem disso e fazem de tudo para tentar seduzi-lo e fidelizá-lo.  

 No final do século XIX, surgem os grandes armazéns, protótipos do que seriam 

futuramente os mercados e até mesmo os shoppings centers. A arquitetura, a decoração desses 

locais e a publicidade incitavam as pessoas a comprar muito com prazer. O conceito de artigo 

de necessidade nunca mais foi o mesmo depois dos grandes armazéns, como mostra Gilles 

Lipovetsky: 

Estilo monumental dos armazéns, decorações luxuosas, cúpulas resplandecentes, 
montras de luz e cor, tudo é pensado para deslumbrar a vista, metamorfosear a loja 
em festa permanente, maravilhar o cliente, criar um clima compulsivo e sensual 
propício à compra. O grande armazém não se limita a vender produtos; empenha-se 
em estimular a necessidade de consumir, em excitar o gosto pelas novidades e a 
moda através de estratégias de sedução que prefiguram as técnicas de marketing 
modernas. Impressionar a imaginação, suscitar o desejo, apresentar a compra como 
um prazer: a par da publicidade, os grandes armazéns foram os principais 
instrumentos da promoção do consumo como arte de viver e emblema do mundo 
moderno. Enquanto os grandes armazéns procediam à desculpabilização do acto da 
compra, a ida às compras, os namorar das montras tornaram-se uma forma de ocupar 
o tempo, um estilo de vida das classes médias (10). A fase I inventou o consumo-
sedução, o consumo-destracção de que somos os fieis herdeiros.16 

Nos grandes armazéns encontrava-se de tudo, a preços baixos; a negociação de preços 

com os vendedores é abolida, pois os preços nas etiquetas já representavam o menor que 

poderia ser oferecido ao grande público, composto agora pela classe média. A elite não 

detinha mais o monopólio sobre o consumo e nem sobre o consumidor. Na fase I do 

Capitalismo de consumo é inaugurado um novo estilo de vida; um estilo de vida do consumo. 

Na fase II esse estilo de vida será elevado à décima potência, fruto do aperfeiçoamento 

das técnicas de produção e da divisão do trabalho, do fluxo cada vez maior de produtos, do 

aumento do poder de compra, da segmentação de mercado em função de idade, gosto e outros 

parâmetros, dos suntuosos gastos em publicidade, da implementação do crédito, de uma vida 

útil cada vez menor dos objetos de consumo para permitir a constante inserção de novos 

produtos no mercado, enfim, toda a infra-estrutura capaz de fazer as pessoas acreditarem que 

                                                 
15 CRUZ, Luiza. “Pensamentos prático-teóricos sobre um tema pragmático: a assessoria de imprensa e seu dia-a-
dia”. In. FREITAS, R.; LUCAS, L. (organizadores). Desafios contemporâneos em comunicação – Perspectivas 
em Relações Públicas. São Paulo: Summus Editorial, 2002 – (Novas Buscas em Comunicação; v. 65). p. 73.  
16 LIPOVETSKY, Gilles. A felicidade paradoxal – Ensaio sobre a sociedade do hiperconsumo. Tradução: 
Patrícia Xavier. Lisboa: Edições 70, 2007. p. 28 e 29. 
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o paraíso está na Terra, a apenas um cartão de crédito de distância. As indústrias diminuem as 

suas margens de lucros visando o aumento do volume de compras e com isso a faixa social e 

econômica que passa a ter acesso aos bens de consumo se torna cada vez mais ampla. 

A moda com seus ditames efêmeros, os corpos, o rock, tudo passa a estar inserido na 

dinâmica do consumo, como promessa de uma satisfação imediata, superficial e pouco 

duradoura, visto que logo o produto adquirido sai de uso e surge uma versão mais nova com 

promessas ainda mais sedutoras para deixar o consumidor insatisfeito novamente. O 

materialismo toma conta das pessoas; ostentar, comprar e exibir torna-se parte do cotidiano 

das pessoas que deixam para trás qualquer culpa e/ou sacrifício terreno cristão e se entregam 

com força total aos valores hedonistas, do prazer individual através do consumo. 

Por isso, a fase II, que se estabeleceu do pós-guerra até o início da década de 70, 

representa uma grande transição nos pilares da sociedade: 

(...) a fase II encontra-se na origem da segunda revolução individualista marcada 
pelo culto hedonista e psicológico, pela privatização da vida e a autonomização dos 
sujeitos face às instituições colectivas. Pode ser considerada como o primeiro 
momento do desmoronar da antiga modernidade disciplinar e autoritária, dominada 
pelos confrontos e ideologias de classe.17 

      Assim, na pré-modernidade, havia a crença de que Deus garantiria a eternidade aos 

humanos merecedores, em uma outra vida. A Reforma, movimento iniciado por Martinho 

Lutero, já semeou as bases do individualismo quando liberou o indivíduo de intermediários 

para falar com Deus. Além dela, o Iluminismo; a Revolução Francesa em 1789, com a 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão foram outros episódios históricos que 

também contribuíram para a construção das bases da modernidade.  

Liberdade, racionalismo, individualismo e a crença do progresso no futuro na Terra 

eram alguns dos pilares da modernidade, momento em que ocorre a “morte de Deus”, O qual 

é substituído pela ciência, e passa-se a almejar uma vida melhor não mais no paraíso e sim no 

futuro na Terra; com essa finalidade, havia a idéia de progresso e da vontade coletiva de 

realizar melhorias sociais.  

Na modernidade, as amarras foram soltas, as instituições tradicionais entraram em 

crise, as narrativas únicas foram desacreditadas, mas apenas para que as pessoas pudessem 

escolher as novas formas nas quais iriam se moldar. A liberdade serviria para guiar essa 

escolha a uma outra formatação, com o objetivo de adaptar-se a ela com êxito, seguindo suas 

regras de conduta. Se antes da modernidade, acreditava-se que os comportamentos e as ações 
                                                 
17 LIPOVETSKY, Gilles. A felicidade paradoxal – Ensaio sobre a sociedade do hiperconsumo. Tradução: 
Patrícia Xavier. Lisboa: Edições 70, 2007. p. 32. 
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eram determinados pela natureza humana, quase como movimentos involuntários sob os quais 

não se possuía controle algum, na modernidade essa noção se modifica, e com ela, a relação 

que se tinha consigo e com o outro. Na modernidade, foram introduzidos os parâmetros de 

normalidade X anormalidade, revelando a responsabilidade inerente a quase todas as ações 

humanas, as quais afetam a si próprio e aos outros, e mostrando que cada ser humano deveria 

se preocupar em progredir para atingir as metas de normalidade, para conseguir casar o “ser” 

com o “dever-ser”. Nesta fase, quando estava em voga o estado do bem-estar social e outros 

protecionismos estatais, o pensamento dominante seria “sofro ou sofrem por minha culpa”.  

Mas, na contemporaneidade pós-moderna, primado do ego, não pode haver sofrimento 

e se ele existe é por culpa de um outro, pois o prazer individual não pode ser frustrado, ele 

tem de existir aqui e agora e não pode acabar. Neste contexto, a idéia central poderia ser "eu 

mereço, eu quero, eu tenho, eu..." – frases tão apregoadas pelo marketing e pelos meios de 

comunicação. O hedonismo e a busca incessante por objetos provedores de prazer e felicidade 

revelam que se vive, hoje, no "estado de bem-estar individual" onde as leis de Deus ou do 

Estado foram substituídas pelas leis de mercado. Assim: 

O valor mais característico da sociedade de consumidores, na verdade seu valor 
supremo, em relação ao qual todos os outros são instados a justificar seu mérito, é 
uma vida feliz. A sociedade de consumidores talvez seja a única na história humana 
a prometer felicidade na vida terrena, aqui e agora e a cada "agora" sucessivo. Em 
suma, uma felicidade instantânea e perpétua.18 

As categorias de tempo e espaço, separadas na modernidade, tiveram suas barreiras 

implodidas na atualidade. A globalização e o desenvolvimento das novas tecnologias da 

comunicação, como a Internet, o celular e outros tiveram imensa participação nesse processo. 

Hoje o Estado se torna cada vez mais distante, abrindo caminho para a esfera privada. O 

poder é extraterritorial e fugidio, não tem localização certa, assim como os capitais 

especulativos.  

O fim da "sociedade disciplinar" (expressão de Foucault19) moderna foi marcado pelo 

fim do modelo do "panótico"; não era preciso mais haver um ponto físico de observação dos 

presos, operários e etc. O poder, a dominação e o controle poderiam ser exercidos de qualquer 

local do mundo e a todo instante na sociedade de controle pós-moderna e globalizada. Com 

câmeras em todos os locais, a transmissão instantânea de qualquer tipo de informação e 

                                                 
18 LIPOVETSKY, Gilles. A felicidade paradoxal – Ensaio sobre a sociedade do hiperconsumo. Tradução: 
Patrícia Xavier. Lisboa: Edições 70, 2007. p. 60. 
19 FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir: história da violência nas prisões. Petrópolis: Vozes, 1977. 
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imagem em tempo real possibilitou a concretização do estilo de vida do programa "Big 

Brother".20 

 A modernidade, com seu movimento de individualização, teria separado as pessoas e 

incitado a busca da liberdade mais do que da segurança. Em contrapartida, hoje, a pós-

modernidade as uniu em tribos e promove a preocupação mais com a segurança do que com a 

liberdade, pois há incerteza em relação ao futuro. Cada um se preocupa com sua vida privada 

e com suas próprias ações buscando o prazer egoísta ao mesmo tempo em que tenta evitar 

uma catástrofe anunciada, mesmo sabendo que esta poder ser uma equação de difícil 

equilíbrio: Eu (o indivíduo) posso ser quem eu quiser, fazer o que eu quiser, obter prazer 

através dos meus objetos de consumo, desde que eu não prejudique ninguém e nem venha a 

comprometer a minha integridade física ou mental.  Isso porque: 

Hoje, os padrões e configurações não são mais dados, e menos ainda auto-evidentes; 
eles são muitos, chocando-se entre si e contradizendo-se em seus comandos 
conflitantes, de tal forma que todos e cada um foram desprovidos de boa parte de 
seus poderes de coercitivamente compelir e restringir. E eles mudaram de natureza e 
foram reclassificados de acordo: como itens no inventário das tarefas individuais. 
Em vez de preceder a política-vida e emoldurar seu curso futuro, eles devem segui-
la (derivar dela), para serem formados e reformados por suas flexões e torções. Os 
poderes que liquefazem passaram do sistema para a sociedade, da política para as 
políticas da vida – ou desceram do nível macro para o nível micro do convívio social. 
A nossa é, como resultado, uma versão individualizada e privatizada da 
modernidade, e o peso da trama dos padrões e a responsabilidade pelo fracasso caem 
principalmente sobre os ombros dos indivíduos.21 

A responsabilidade dos indivíduos passa a ser maior, assim como a liberdade de 

escolha. É nesse contexto que se encontra a terceira fase do capitalismo de consumo cujo 

início se deu no final dos anos 70 e segue até os dias de hoje com toda a força e ainda não se 

sabe que caminhos o futuro reserva para a sociedade de consumidores. A única certeza é que 

o consumo e as questões ligadas a ele extrapolam o valor utilitário dos bens e atingem uma 

dimensão simbólica de valor crescente.  

Nas décadas de 60 e 70 alguns estudiosos estabeleceram o consumo como uma prática 

de diferenciação social.  "Uma verdadeira teoria dos objetos e do consumo fundar-se-á, não 

numa teoria das necessidades e sua satisfação, mas numa teoria da prestação social e da 

significação".22 Dessa forma, Baudrillard acreditava que o consumo possuía a função social 

de estabelecer hierarquias sociais e que ele existia como uma demanda cultural das sociedades 

                                                 
20 Big Brother Brasil. Gênero: Reality show. Ano de lançamento: 2002. Direção: Boninho. 
21 BAUMAN, Zygmunt. Modernidade Líquida.. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2001. p. 14. 
22 BAUDRILLARD, Jean. Para uma crítica da economia política do signo. Tradução de Aníbal Alves. Lisboa: 
Edições 70, 1972. p. 12. 
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e não como mero instrumento de satisfação de necessidades primárias, conforme já foi visto 

anteriormente. 

Após visitar o pensamento de vários autores, é fundamental introduzir também as 

reflexões da antropóloga Mary Douglas e do economista Baron Isherwood 23 . Ambos 

produziram a obra "Mundo dos bens - Para uma antropologia do consumo" na qual 

desvendam o consumo sob uma ótica desprovida de quaisquer pré-conceitos e generalizações 

simplistas colocando o consumo numa posição de objeto de estudo de grande relevância na 

contemporaneidade, assumindo-o, essencialmente, como uma questão cultural. Nessa lógica, 

reconhecem a sua importância como gerador de sentido, formador de valores, construtor de 

identidades, organizador das relações sociais e culturais, promotor de estilos de vida e outros. 

Eles argumentam que quando se fala em consumo, especialmente do ponto de vista 

midiático, aparecem algumas idéias recorrentes em geral a partir de três premissas centrais. 

Seriam elas: 

O consumo pode ser explicado como essencial para felicidade e realização pessoal, 
em um enquadramento hedonista. Pode ser explicado a partir do enquadramento 
moralista, no qual o tom é denunciatório e o consumo é responsabilizado por 
diversas mazelas da sociedade. Pode ser ainda explicado num enquadramento 
naturalista, ora atendendo a necessidades físicas, ora respondendo a desejos 
psicológicos.24 

As três vertentes mencionadas já foram abordadas no início deste capítulo, a partir da 

visão de outros estudiosos. A hedonista, como uma característica da pós-modernidade, 

difundida pela publicidade, e que prega a obtenção da felicidade individual e instantânea, foi 

colocada por Gilles Lipovetsky, por exemplo. A moralista, de caráter denunciatório estaria 

mais presente na obra de Guy Debord e a explicação naturalista é mais encontrada no 

marketing onde se estudam as teorias motivacionais do comportamento do consumidor, como 

a da pirâmide das necessidades de Maslow, já explicada. 

A intenção de Mary Douglas é desconstruir as explicações apresentadas, mostrando a 

fragilidade e a superficialidade de fazer uso de um grande discurso monolítico. A explicação 

hedonista seria frágil justamente por oferecer um paraíso terreno e a felicidade plena através 

da apropriação constante de bens; o discurso moralista apocalíptico consegue transferir a 

culpa dos mais diversos tipos de problemas sociais (como violência, poluição e exploração) 

para o consumo, é nesta vertente que subsiste a dicotomia produção X consumo, que concede 

à produção um status mais elevado, como se discutir sobre a produção fosse mais nobre e 
                                                 
23 DOUGLAS, M.; ISHERWOOD, B. O mundo dos bens: para uma antropologia do consumo. Tradução Plínio 
Dentzien. 1ª ed., 1ª Reimpressão. Rio de Janeiro: Ed. UFRJ, 2006. 
24 DOUGLAS, M.; ISHERWOOD, B. O mundo dos bens: para uma antropologia do consumo. Tradução Plínio 
Dentzien. 1ª ed., 1ª Reimpressão. Rio de Janeiro: Ed. UFRJ, 2006, p. 10. 
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relevante, pensar o consumo seria uma ocupação menor, fútil, como se somente os 

intelectuais discutissem a produção e as “peruas e socialites”, o consumo.  

Já a terceira lente utilizada para discutir o consumo, a naturalista, seria equivocada na 

medida em que tenta misturar dois conceitos distintos. O consumo originário da natureza, de 

necessidades biológicas, à exemplo da teoria de Maslow, seria diferente daquele que ocupa 

posição de destaque no cenário contemporâneo, ou seja, daquele que é uma construção 

cultural e simbólica que leva uma pessoa a escolher entre as marcas Nike e Reebook ou 

comprar um carro Toyota ou BMW . Bauman no livro "Vida para consumo" procurar 

distinguir o "consumo", como atividade humana explicada no início deste capítulo, do 

"consumismo", que descreve como sendo um atributo da sociedade, mas, para ele, o 

consumismo parece ter uma carga pejorativa, no sentido de gerar a alienação dos 

consumidores e a manipulação de suas escolhas, conforme citação, à página 9 deste trabalho. 

Independente de visões pejorativas, que demonizem o consumo ou de interpretações 

que o enalteçam demasiadamente, o livro “O mundo dos bens” transmite a idéia de que o 

consumo natural (como era nos primórdios da humanidade) não pode ser confundido com o 

consumo cultural e nem visto como continuidade. Mary Douglas acredita que pensar no 

segundo como continuidade do primeiro seria resultaria em uma falácia, como se a explicação 

naturalista dos bens satisfazendo necessidades e desejos fosse uma visão distorcida, pois o 

natural não poderia explicar o cultural sem excluir as dimensões coletivas e simbólicas. 

Tendo em vista as diferentes interpretações sobre o estudo do consumo e de seus bens, 

como as descritas até agora, a única certeza presente é que, no campo do consumo, permeado 

por relações simbólicas, foi construída uma arena aonde são travadas batalhas de significantes 

e significados que resultam nos mais diferentes signos. A polissemia reina e não há certo ou 

errado, mas sim diversas vozes e discursos multidisciplinares que dialogam, brigam e se 

sobrepõem regional e mundialmente. Os objetos de consumo são os signos guerreiros e as 

lutas acontecem com a ajuda dos meios de comunicação de massa, da moda, da publicidade, 

da Internet e de cada indivíduo, que acostumado à sociedade de consumo, pensa o próprio 

corpo como mercadoria, sendo "moldado, desejado e vendido". A moda está em profunda 

sintonia com a sociedade de consumo e a explicação, abaixo, sobre ela pode ser aplicada 

perfeitamente ao consumo: 

A moda, como outros processos culturais, produz significados, constrói posições de 
sujeito, identidades individuais e grupais, cria códigos que guerreiam entre si, num 
fórum que se globaliza progressivamente. Ela oferece estratégias ao corpo para sua 
expressão/liberação e, por outro lado, os mecanismos de controle do corpo 
embutidos nas imagens do mundo fashion. Os recursos estéticos da moda e o acesso 
ao consumo podem funcionar tanto como elementos de cidadania, democratização e 
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comunicação, tanto como de exclusão elitista, via códigos, simultaneamente rígidos 
e sutis, que se tornam verdadeiros fetiches mais importantes que o corpo.25  

Para ilustrar as observações acima é interessante observar que, no final dos anos 80 e 

início dos 90, dois brinquedos marcaram a infância de muitas crianças, em especial, das 

meninas. Foram eles: a boneca Barbie e o McDonald´s em miniatura. Dois bens de consumo 

que continham uma série de significados simbólicos, travestidos de simples brinquedos. A 

Barbie representava um ideal de corpo e de padrão estético norte-americano difíceis de serem 

atingidos por uma menina tipicamente brasileira: ser muito branca, alta, loira, magra, ter olhos 

azuis, cabelos lisos e seios grandes. Além da dificuldade de se atingir este padrão de beleza, o 

outro brinquedo, também de origem norte-americana, o McDonald´s, entrava em contradição 

com a manutenção de um corpo nos moldes da Barbie; entretanto, o prazer de comer no fast-

food deveria ser conciliado com o objetivo de se tornar uma Barbie. 

Ao longo dos anos e de muita polêmica, surgiram Barbies de outras etnias, como as 

negras, as latinas, as japonesas etc e foi lançada, recentemente, uma boneca gordinha, a 

Emme26, fabricada pela empresa Tonner Doll. O McDonald´s após ter sido tão criticado por só 

oferecer comidas que fazem mal à saúde e ao corpo, como mostrou o documentário Super 

Size Me27, já oferece saladas e outras opções menos perniciosas e realiza a campanha para 

arrecadar dinheiro para as crianças com câncer. 

Como se vê, o consumo realmente pode resultar em cidadania, democratização e 

comunicação ou representar modelos de exclusão e os consumidores certamente podem ter 

grande influência nesse processo a ser tratado no próximo capítulo. 

                                                 
25 VILLAÇA, Nízia. A edição do corpo – tecnociência, artes e moda. Barueri: Estação das Letras Editora, 2007, 
p. 150-151. 
26 Disponível em http://www.tonnerdoll.com/emme.htm. Acessado em 20 de novembro de 2008. 
27 Super Size Me – A dieta do palhaço. Título original: Super Size Me. Gênero: documentário. Ano de 
lançamento (EUA): 2004. Direção: Morgan Spurlock. Roteiro: Morgan Spurlock. 
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3. Consumo e cidadania: agregando simbolismo 

 

 Em sua primeira acepção, no dicionário Aurélio, o termo cidadão remete ao "indivíduo 

no gozo dos direitos civis e políticos de um Estado, ou no desempenho de seus deveres para 

com este”28. No Brasil, durante a Ditadura Militar, iniciada com o golpe de 1964 e finalizada 

apenas em 1985, praticamente todas as garantias e liberdades constitucionais foram ignoradas 

e o cidadão deixou de exercer boa parte de seus direitos. O ato institucional nº 5, editado pelo 

então presidente Costa e Silva, endureceu ainda mais o regime militar ao permitir a cassação 

de mandatos eletivos, o confisco de bens, a suspensão dos direitos políticos dos cidadãos, a 

liberdade de imprensa, de ir e vir, entre outras liberdades individuais. 

 Com a finalidade de resgatar direitos e garantias individuais conquistados previamente 

à Ditadura e instaurar outros, foi promulgada a Constituição da República Federativa do 

Brasil29, em 1988, conhecida como a "Constituição Cidadã". Ela funcionou como espécie de 

resposta aos governos anteriores sobre o que não seria mais aceito, colocando o indivíduo em 

primeiro lugar, tanto que o Art. 1º deixa claro que o Brasil constitui-se em Estado 

Democrático de Direito e revela, em seu inciso II, "a cidadania" como um de seus 

fundamentos. 

 Esse período de Redemocratização, tem ainda na "Constituição Cidadã", um outro 

ponto fundamental para esse trabalho que é o fato de ela ter introduzido no ordenamento 

jurídico brasileiro a figura do consumidor como agente social e econômico de grande 

relevância a ponto de merecer a proteção da Carta Magna. Tal preocupação pode ser 

observada no "Art. 5 º, inciso XXXII – o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do 

consumidor", que ensejou a criação posterior do comentado Código de Defesa do Consumidor, 

e no "Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre 

iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça 

social, observados os seguintes princípios:(...) V – defesa do consumidor;"30 

 A Constituição é o instrumento de maior importância jurídica de uma nação. Ela dita 

as normas principais para o convívio harmônico da sociedade e pode revelar características 

sobre ela. No caso da Constituição Brasileira pode-se perceber a importância conferida à 

                                                 
28 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Dicionário da Língua Portuguesa, 2ª Ed., Rio de Janeiro: 
Editora Nova Fronteira, 1986. p. 403. 
29 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%E7ao.htm. Acessado em 16 de 
outubro de 2008. 
30 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%E7ao.htm. Acessado em 16 de 
outubro de 2008. 
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cidadania e ao cidadão-consumidor. Em tempos de globalização e de capitalismo exacerbado, 

essa parece ser uma tendência mundial. 

 Em países democráticos, acreditou-se em um dado momento que, apesar de haver 

grandes diferenças econômicas entre as pessoas, o momento do exercício por excelência da 

cidadania - o voto - poderia momentaneamente igualar as pessoas, fazendo-as sentirem-se 

respaldadas e bem representadas por partidos e sindicatos. 

Entretanto, as instituições oficiais da sociedade contemporânea democrática e 

representativa entraram em crise na contemporaneidade: Estado, nação, religião, forças 

armadas, os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, a polícia, o sistema de ensino, os 

partidos políticos, os sindicatos, todos eles parecem estar desacreditados diante da população.  

De legítimo nesta sociedade, só a fatura do cartão de crédito. Neste modelo, a sensação de 

insegurança e de impotência diante das grandes causas é imensa: a desigualdade social, a 

fome, a exploração infantil, o trabalho escravo, as guerras e o terrorismo parecem ser fruto de 

uma realidade neoliberal globalizante que ataca a todos sem mostrar a verdadeira face. Até 

mesmo as relações no interior dos casais, das famílias, das amizades passam por uma espécie 

de desinstitucionalização para uma privatização, com cada um proclamando a sua 

independência em primeiro lugar, colocando o utilitarismo como máxima; a relação 

indivíduo-consumidor impera.  

Se há insatisfação; se algo ou alguém não atende às expectativas do "cliente", muda-se 

a religião, troca-se o marido, compra-se outra casa, troca-se de sexo, coloca-se uma prótese, 

as relações são descartáveis e regidas por contrato. Certamente, as relações políticas também 

foram abaladas e modificadas, parece não existir mais o idealismo coletivo em prol da 

resolução de grandes causas revolucionárias, tanto que no âmbito político também se 

observam relações frágeis, fluidas e individualistas: 

Com a crescente volatilidade eleitoral, um número significativo de cidadãos revela 
uma adesão mais flutuante aos partidos, orientando-se de forma mais individual, 
mudando o seu voto em função da natureza e das questões em jogo em cada eleição: 
o voto estratégico do consumidor político tende a substituir o voto de classe à moda 
antiga. O sindicalismo? Também aqui prevalece a ligação temporária e distanciada, 
tornando-se o militante um simples cotizado, um cliente que trata a organização 
sindical como uma instituição vulgar: o compromisso identitário que se verificava 
ainda não há muito tempo foi substituído por uma relação de tipo utilitarista.31 

  Como se percebe, a política é apenas mais um dos campos no qual o consumo e as 

suas características têm mostrado seu poder. Ainda segundo Gilles Lipovetsky, o "consumo-

                                                 
31 LIPOVETSKY, Gilles. A felicidade paradoxal – Ensaio sobre a sociedade do hiperconsumo. Tradução: 
Patrícia Xavier, Edições 70, Lisboa, 2007, p. 115.  
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mundo" perdeu a noção de quaisquer tipos de fronteiras e passou a comandar todas as 

relações sociais. Na contemporaneidade, a face visível do sujeito social e do cidadão é a do 

consumidor. Por isso, Lipovetsky descreve bem o momento vivenciado, o qual enquadra na 

terceira fase do capitalismo de consumo já abordado anteriormente: "A fase III pode ser 

definida com a sociedade em que a forma-consumo passa a ser o esquema organizador das 

atividades individuais, em que o ethos do consumismo reestrutura todas as esferas, incluindo 

aquelas que são exteriores à troca comercial. Surgiu uma nova figura emblemática do 

indivíduo: o hiperconsumidor globalizado".32 

Este "hiperconsumidor globalizado" é afoito por informações, busca o saber científico, 

pois tem obsessão por evitar ou minimizar riscos. Não há mais a possibilidade de comprar 

ingenuamente, sem preocupações. O consumo também é percebido como um problema e 

motivo de questionamentos pela sociedade pós-moderna. As opiniões dos especialistas são 

veiculadas pelos meios de comunicação de massa.  Depois da ruptura com todas as 

instituições o discurso predominante é o da proteção ambiental, da qualidade de vida, da 

responsabilidade social, da sustentabilidade, da reciclagem, do aproveitamento, da economia 

ligada à ecologia. 

Apesar da consciência adquirida através do consumo, ainda se observam atitudes e 

interesses a priori incoerentes, pois a mídia distribui notícias pelos quatro cantos do mundo, 

mas a distância geográfica e o excesso geram uma espécie de "atitude blasé", como Georg 

Simmel33 falava que acontecia nas metrópoles, um certo descaso com aquilo que não lhe 

atinge diretamente. Em compensação, o site de busca Yahoo34, por exemplo, listou como os 

assuntos mais procurados no dia 21 de setembro de 2008: o casamento de Sandy, Juliana Paes, 

Mulher Melancia e Gyselle do "Big Brother Brasil". Trata-se de pessoas que se tornaram 

produtos. 

  Nessa atmosfera de aparente superficialidade, saber que estilista fez o vestido de 

Juliana Paes, de onde eram os doces e o buffet de Sandy ou qual é o seu cabeleireiro é mais 

importante do que escolher o candidato em quem votar nas próximas eleições. Neste contexto, 

mais uma vez as escolhas individuais de consumo das pessoas podem representar atos de 

cidadania muito mais do que um ato típico e legal como o voto. Até porque os meios de 

comunicação de massa parecem ter funcionado como canais de comunicação com o cidadão, 

                                                 
32 LIPOVETSKY, Gilles. A felicidade paradoxal – Ensaio sobre a sociedade do hiperconsumo. Tradução: 
Patrícia Xavier. Lisboa: Edições 70, 2007. p. 116 
33 SIMMEL, Georg. “A Metrópole e sua Vida Mental”. In VELHO, Gilberto (org.). O Fenômeno Urbano. Rio 
de Janeiro: Guanabara, 1987.  
34 Disponível em http://yahoo.com.br. Acessado em 21 de setembro de 2008. 
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colocando-o em contato com situações sociais alarmantes e concedendo a possibilidade de ser 

ouvido e de contribuir de alguma forma muito mais do que ao se dirigir a uma instituição 

pública burocrática.  

Como exemplos existem ou existiram programas que promovem vários tipos de 

denúncia dentre eles, o "Linha Direta"35, os jornais incitando a denunciar casos de focos de 

dengue ou do desvio da energia ou de TV a cabo, de pirataria. Este último caso é mais 

interessante, pois mostra como uma decisão de compra pode estar ligada a questões políticas, 

sociais, econômicas e privadas ao mesmo tempo. Nos comerciais contra a pirataria veiculados 

na televisão e no cinema a compra de artigos pirata assume uma dimensão de crime hediondo. 

O consumo das drogas também é interpretado dessa forma, como o agente promotor do tráfico 

e de outros crimes. Não se trata de concordar ou discordar com essa visão, mas de reconhecer 

que o consumo se transformou em um espelho do caráter e do comprometimento de um 

cidadão e que os meios de comunicação contribuíram fundamentalmente para esta realidade. 

 Há também as diversas campanhas promovidas e/ou divulgadas pelos mass media. São 

campanhas de doação de alimento e roupas a crianças carentes, a pessoas que perderam tudo 

em enchentes, desabamentos; programas de luta contra o câncer, de combate ao preconceito e 

tantos outros.  

Homens e mulheres percebem que muitas das perguntas próprias dos cidadãos – a 
que lugar pertenço e que direitos isso me dá, como posso me informar, quem 
representa meus interesses – recebem sua resposta mais através do consumo privado 
de bens e dos meios de comunicação de massa do que nas regras abstratas da 
democracia ou pela participação coletiva em espaços públicos.36 

Não significa apenas que os meios de comunicação e as novas tecnologias da 

informação estejam substituindo as entidades oficiais e tradicionais. È mais do que isso, eles 

estão, na verdade, refletindo uma série de mudanças ocorridas em um espectro muito maior 

que envolve as cidades e as nações e questões de cunho social, político, econômico e cultural. 

Alguns dos principais movimentos modificadores observados foram: as instituições, 

costumes, empresas etc locais e nacionais perdendo espaço para os estrangeiros e 

globalizados; assim a questão do pertencimento e dos bens considerados próprios se perde, 

pois em uma economia globalizada nem mesmo os souvenirs dão a garantia de serem feitos 

no país do qual se quer guardar uma lembrança; as formas de convívio e habitação, agora em 

condomínios e os shopping centers em que se passa mais tempo, estudando, trabalhando e 

consumindo do que em sua própria casa; dessa forma a identificação torna-se cada vez menos 

                                                 
35 Linha Direta. Gênero: Jornalismo/Policial. Ano de lançamento: 1999. Direção: diversos. Roteiro: diversos. 
36 CANCLINI, Néstor Garcia. Consumidores e Cidadãos; conflitos multiculturais da globalização. Rio de 
Janeiro: Editora UFRJ, 1995. p. 13. 
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dependente de um espaço físico e é balizada muito mais por práticas de consumo ainda que os 

grupos formados sejam compostos por pessoas de nações totalmente diferentes e distantes; há 

também a impressão de que o cidadão se torna menos preocupado em emitir uma opinião 

pública do que em aproveitar os entretenimentos promovidos pelos meios de comunicação de 

massa. Mas, essas modificações do descrédito das instituições tradicionais para o 

fortalecimento do mass media em seu lugar não parecem ter conduzido os cidadãos a uma 

efetiva melhoria de sua participação e contribuição na vida pública. Assim era o pensamento 

de Nestor Garcia Canclini na época em que escreveu a obra “Consumidores e Cidadãos” 

Poderíamos dizer que no momento em que estamos a ponto de sair do século XX as 
sociedades se reorganizam para fazer-nos consumidores do século XXI e, como 
cidadãos, levar-nos de volta para o século XVIII. A distribuição global dos bens e da 
informação permite que o consumo dos países centrais e periféricos se aproximem: 
compramos em supermercados análogos os produtos transnacionais, vemos na 
televisão os últimos filmes de Spielberg ou Wim Wenders, as Olimpíadas de 
Barcelona, a queda de um presidente da Ásia ou da América Latina filmada ao vivo 
e os destroços do último bombardeios sérvio. Nos países latino-americanos 
transmitem-se em média mais de quinhentas mil horas anuais de televisão, enquanto 
na Europa latina são apenas onze mil; na Colômbia, no Panamá, no Peru e na 
Venezuela há mais de um aparelho de videocassete para cada três residências com 
televisão, proporção maior que a da Bélgica (26,3%) ou da Itália (16,9%). Somos 
subdesenvolvidos na produção endógena para os meios eletrônicos mas não para o 
consumo.37 

Para Canclini, o acesso a bens e a informações de todo o mundo deveria fazer com que 

uma espécie de consciência cidadã coletiva permeasse as sociedades de todas as nações e não 

gerasse exclusões etnocêntricas e de países periféricos. Além disso, as nações 

subdesenvolvidas deveriam ter espaço para produzir seus próprios produtos midiáticos e 

realizar uma troca cultural com o mercado mundial. O mercado latino, por exemplo, não 

deveria consumir massivamente, e quase exclusivamente, os bens midiáticos e simbólicos 

pertencentes claramente a uma cultura, por exemplo, norte-americana, sem valorizar ou 

desvalorizando a sua própria cultura nacional. 

Aliás, a produção midiática e mesmo tecnológica parece ter ficado restrita a quem 

detém o poderio econômico mundial. Assim, a frase “todo cidadão é consumidor, mas nem 

todo consumidor é cidadão” tende a refletir a realidade tanto nos cenário nacionais, quanto no 

internacional.  

Neste capítulo em que se fala de cidadania, direitos humanos, consciência, indivíduo 

X sociedade, nacionalismos X globalização e liberdade, torna-se difícil não questionar o 

capitalismo. Muitas pessoas costumam associar os ditames do livre mercado, inerentes ao 

                                                 
37 CANCLINI, Néstor Garcia. Consumidores e Cidadãos; conflitos multiculturais da globalização. Rio de 
Janeiro: Editora UFRJ, 1995. p. 29 e 30. 
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capitalismo neoliberal, à liberdade de modo geral, como se viver sob os bons ventos 

democráticos do capitalismo fosse garantia de liberdade. A existência de sociedades em que a 

grande maioria é excluída dos benefícios econômicos e não consegue ter acesso aos direitos 

mais essenciais de alimentação, saúde, educação e moradia mostra que o capitalismo 

democrático por si só não garante liberdade. Mal comparando, pode-se lembrar da pretensa 

liberdade adquirida pelos negros em 1888, quando a Princesa Isabel assinou a Lei Áurea e 

aboliu a escravatura no Brasil; muitos deles preferiram continuar nas fazendas de seus ex-

donos, já que sem uma formação profissional e sem educação aquela suposta liberdade não 

modificava muito seu status social, político e econômico e nem promovia sua cidadania. Os 

negros foram libertos para se tornarem mercado consumidor, mas não cidadãos. 

De maneira similar, há muitas pessoas atualmente excluídas do processo democrático. 

Seja por falta de educação ou de dinheiro. Mesmo que até os mais miseráveis do ponto de 

vista econômico acabem consumindo de alguma forma e adquirindo bens de consumo, ou seja, 

estejam se aproximando das classes mais ricas em termos de posse de acesso a bens de 

consumo, não significa que estejam tendo acesso também aos bens simbólicos e à educação, 

por exemplo. As desigualdades são enormes. 

Cabe lançar o olhar sobre o livro “Doutrina do Choque – A ascensão do capitalismo de 

desastre” da ativista e jornalista canadense Naomi Klein. Grande crítica da globalização e do 

capitalismo, Naomi Klein revela em seu livro como o intelectual economista Milton Friedman 

e outros pensadores importantes fizeram uso do que ela chamou de doutrina do choque, que 

seria uma brecha no status quo de determinado povo e/ou nação causada seja por uma crise, 

guerra, catástrofe natural que permite, devido ao estado de pânico, impotência e de apoplexia 

dos recém-traumatizados, a instalação de uma verdadeira revolução política e econômica para 

impor o livre mercado. Assim: 

Algumas das violações mais infames dos direitos humanos de nossa era, que 
tenderam a ser encaradas como atos sádicos perpetrados por regimes 
antidemocráticos, foram cometidos com a intenção clara de aterrorizar o público, ou 
ativamente empregadas a fim de preparar o terreno para a introdução das reformas 
radicais de livre mercado.38  

Klein foi pessoalmente conhecer nações e entrevistar povos nos quais a doutrina teria 

sido aplicada, tais como: Rússia (dos anos 90); Iraque (depois da invasão norte-americana); 

Chile (pós-golpe de Pinochet em 1973); New Orleans, no Estados Unidos (após a passagem 

do furacão Katrina). Neste último, os moradores dos locais devastados gostariam de 

                                                 
38 KLEIN, Naomi. A doutrina do choque – a ascensão do capitalismo de desastre. Trad. Vânia Cury, Rio de 
Janeiro: Ed. Nova Fronteira, 2008. p. 19. 
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reconstruir suas vidas como eram antes da catástrofe, mas a tática de Milton Friedman 

consistiu em privatizar parte do Estado (como escolas, por exemplo, cujos professores em sua 

maioria ficaram desempregados) e as construtoras viram nas áreas devastadas um "espaço 

limpo para recomeçar", uma oportunidade de negócio; enquanto os cidadãos não tiveram nem 

tempo, nem condições de se manifestar contra o "leilão" de sua terras e a destruição de suas 

realidades. 

Quantos senhores da guerra e urubus corporativos à espreita de desgraças existem no 

livre mercado? Certamente, incontáveis. O fato alarmante é que as empresas, os bens, as 

instituições, nações, situações e até as pessoas parecem viver dentro de um grande 

supermercado, estão à venda. São “produtos” que não existem impunemente, são frutos de 

uma série de circunstâncias históricas, políticas, econômicas e sociais e estão impregnados de 

valores simbólicos e muitas vezes são “engolidos” pelo livre-mercado, quer queiram ou não. 

Mas, além do valor venal, atribuído hoje em dia a quase tudo ou todos, uma das 

vantagens da contemporaneidade é que, ao se tornar um “produto”, passa-se também a possuir 

o poder de influenciar os outros produtos e a forma como são produzidos, negociados e 

significados.  

Nesse momento cabe fazer novamente a conexão entre os meios de comunicação e o 

apelo a políticas individuais. No programa chamado "Por trás da fama"39, o apresentador Alex 

Lerner entrevistou a senadora e ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva e um momento 

interessante e muito emblemático dos tempos atuais foi que, quando questionada sobre quais 

atitudes um indivíduo poderia tomar para colaborar com a preservação do meio ambiente, 

com o desenvolvimento de um país auto-sustentável e com a melhoria da qualidade de vida, a 

resposta girou em torno das escolhas de consumo, a senadora aconselhou que ao comprar um 

tênis fosse verificado se ele foi confeccionado com trabalho justo social e economicamente; 

ao comprar uma mesa de madeira, o consumidor tivesse a preocupação de saber se a empresa 

produtora possui certificados de que preserva o meio ambiente e assim por diante.  

É como se todas as questões do planeta tivessem de ser mediadas de alguma forma 

pelo consumo. E a política tem se mostrado incapaz de atender às demandas da sociedade 

atual. Até porque suas demandas ultrapassaram as fronteiras físicas dos estados nacionais e 

tornaram-se globais. É impossível pensar hoje o jogo democrático sem considerar que 

questões ambientais, tecnológicas e comerciais são vivenciadas em escalas globais. Esta 

                                                 
39 Por trás da fama Gênero: entrevista. Apresentador: Alex Lerner. Ano de lançamento: 2005. Programa exibido 
em 19/09/2008. 
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realidade se configura em um dos problemas da democracia representativa, que foi 

institucionalizada em nível de Estado. 

A partir disso, fica mais fácil entender a proliferação de ONGs de proteção ambiental 

manifestando-se a favor do consumo consciente e do surgimento de filosofias de vida como o 

veganismo em que não se pode comer carne de nenhum animal, nem laticínios, não se pode 

comprar roupas ou acessórios de couro, nem mascar chiclete (feito com tutano do osso de 

animais), também é recomendado não ir ao cinema, pois a película parece ser feita de algum 

elemento de animal. 

Ainda nesse mesmo gancho, foi observada uma matéria na revista de domingo do 

Globo de autoria de Marcos Palmeira 40  sobre a importância do consumo com 

responsabilidade social, a exemplo dos produtos orgânicos que ele também cultiva e vende. 

Surge então um paradoxo: ele critica as formas de consumo predatórias e enaltece outra forma 

de consumo, na qual ele tem lucro. Através do consumo, pode-se assumir status de cidadão e 

aí sim ter mais poder para mudar o mundo. Um reflexo dessa nova condição atribuída ao 

consumidor com papel ativo pode ser observado em uma nota na coluna Gente Boa, de 

Joaquim Ferreira dos Santos, no Segundo Caderno do Jornal O Globo, do dia 09 de novembro 

de 2008: "Atualiza seu dicionário. Não se fala mais consumidor. Chegou o "prosumer". É o 

consumidor moderno, que interage, opina."41  

Infelizmente, essa voz ativa, o direito de ser cidadão; de interagir, produzir e distribuir 

esses bens pertence mais uma vez às elites econômicas. Embora, para ser um cidadão, seja 

preciso ser antes um consumidor, nem todo consumidor consegue exercer seus direitos de 

cidadão. O perigo dessa situação é que o cidadão sem poder de consumo acaba nem sendo 

considerado pela sociedade como tal. 

O conceito de pobreza, assim como a maioria dos conceitos subjetivos, é relativo. 

Nem sempre o dinheiro está diretamente ligado aos conceitos de pobreza e riqueza, mas é 

certo que, nas sociedades capitalistas ocidentais, a exclusão social passa necessariamente por 

questões financeiras. Mencionado em “O mundo dos bens”, o trecho da Comissão Real sobre 

a distribuição da Renda e da Riqueza diz que "a renda é um meio de acesso a um sistema 

social. O significado da baixa renda é que ela restringe tal acesso. Abaixo de um certo nível 

                                                 
40 PALMEIRA, Marcos. Colunista convidado "Orgânicos para todos". Revista O Globo, nº 217, 21 de setembro 
de 2008. p. 38. 
41 SANTOS, Joaquim Ferreira dos. O Globo. Rio de Janeiro, Segundo Caderno, 09 de novembro de 2008. p. 3. 
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ela pode virtualmente excluir pessoas da plena participação na vida da comunidade de que são 

membros. Em relação a essa comunidade pode-se então dizer que elas vivem na pobreza42". 

Na tentativa de evitar essa exclusão, pode-se entender o motivo que leva um pobre 

escolher gastar as suas parcas economias com tênis, celular moderno e roupas de marca do 

que com alimentação e moradia. Na luta por um emprego ou por uma namorada, certamente 

ele será julgado pelos seus pertences e sabe disso. É muito mais do que sanar uma necessidade 

física; calçar um "nike" talvez dê a sensação de se viver, ainda que momentaneamente, em 

outro mundo, no mundo do consumidor-cidadão respeitado pela sociedade. Há a disputa 

simbólica pelos bens de luxo e os de necessidade, indispensáveis. O "nike" pode ser 

considerado de luxo e, a comida, indispensável, mas, às vezes é difícil fazer essa distinção, 

especialmente ao longo dos anos. A televisão, o telefone, o computador ... todos esses 

produtos foram um dia considerados de luxo, possuídos apenas pela elite e agora é difícil em 

um centro urbano encontrar algum lar, mesmo pobre, onde eles não existam.  

Nesse movimento, é complicado determinar os fatores que levam a essa transformação 

e descobrir quais os luxos de hoje que serão as necessidades de amanhã. Mas, há um ponto a 

ser observado que é o fato de o consumo ser um fenômeno social e portanto as suas alterações 

se dão no interior das relações humanas, por esse motivo, existe a teoria de que o uso de um 

objeto aumenta em função da observação das pessoas do uso dele por parte de seus amigos e 

familiares. É como um vírus, que espalha conforme as pessoas vão entrando em contato com 

as outras. Assim, se na casa da irmã há uma nova TV de LCD de 40 polegadas, essa pessoas 

também passa a almejar a tal TV até obtê-la e influenciar o comportamento de compra de um 

amigo ou outra pessoa que vá a sua casa. Dessa forma, se dá o processo de contaminação e 

valorização de determinados bens. 

Quando se compra um bem, ele é valorizado de alguma forma, seja a escolha racional 

ou não. Da mesma forma, pode-se exercer a cidadania, pautando-se pela razão ou não. As 

novas tecnologias da comunicação, o desenvolvimento do capitalismo, a abertura de mercados 

e fronteiras colaborou para o estabelecimento de novas formas de se informar, de se relacionar 

e de exercer direitos. Há uma conseqüente redefinição do senso de pertencimento e das 

identidades; uma reestruturação das modalidades de cidadania e de suas relações com o 

consumo e com os novos meios de comunicação, que encurta todos os tipos de fronteiras, mas 

que não significa homogeneização.  

                                                 
42 DOUGLAS, M.; ISHERWOOD, B. O mundo dos bens: para uma antropologia do consumo. Tradução Plínio 
Dentzien. 1ª ed., 1ª Reimpressão. Rio de Janeiro: Ed. UFRJ, 2006, p. 142. 
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Na época da formação dos Estados-Nação da era Moderna os bens de consumo 

costumavam possuir vínculos com as identidades culturais locais. Isto era facilitado pelo fato 

de a produção e a circulação dos bens em geral se manter dentro de uma determinada 

circunscrição. Os nacionalismos eram mais estimulados e além da questão simbólica de 

enaltecer e valorizar os produtos nacionais ainda havia uma questão de ordem prática relativa 

ao alto preço das mercadorias importadas. 

  O processo de globalização atual pode ser definido como a transição das “identidades 

modernas” – territoriais e monolinguísticas – para as “pós-modernas” – transterritoriais e  

multilinguísticas. Esta se baseia muito menos na lógica de Estado do que dos mercados. E aí 

entra a questão: Como fica a cidadania com essas novas identidades? 

As questões tendem a ser ou de interesse mundial ou de interesse muito local. O 

cidadão atual sente-se muito mais conectado à cultural local de sua cidade do que de sua 

nação. Entretanto, a cultura nacional não deixa de existir, ela passa a ser um elemento instável, 

pois está sempre se reconstruindo através de referências culturais transnacionais. Daí surgem 

os cosmopolitas, capazes de encontrar pontos comuns em metrópoles mundiais como Londres, 

Tóquio e Rio de Janeiro, mas não são capazes de reconhecer a mesma unidade entre 

Piracicaba e Pindamonhangaba, cidades localizadas na mesma região do Brasil.  

Os hábitos de consumo, comportamentos e ícones midiáticos são muito mais 

semelhantes nas metrópoles do que entre cidades pequenas, com pouquíssimos habitantes, 

tendo acesso ao mundo por meio das novas tecnologias da informação. 

As identidades das novas gerações se organizam muito mais em torno de valores 

culturais e de consumo ditados pelos Estados Unidos do que pelos símbolos-históricos 

territoriais. Muitas vezes a mídia tenta reduzir diferenças entre as sociedades conduzindo a 

um multiculturalismo padronizado, ignorando os conflitos.  

Áreas diferentes do globo são interconectadas, desalojando o sistema social de suas 
relações espaço-temporais tradicionais, provocando novas articulações e uma 
concepção problemática de identidade. Quanto mais a vida social se torna mediada 
pelo mercado global de estilos, lugares e imagens – pelas viagens internacionais ou 
pelas imagens da mídia e sistemas de comunicação –, mais as identidades parecem 
flutuar livremente numa espécie de supermercado cultural.43 

Apesar disso, há tentativas do mundo do consumo no sentido de adaptar seus produtos, 

marcas e propagandas internacionais a valores, cultura, estilos de vida, crenças e tendências 

regionais, sem causar choques étnicos e culturais. Um exemplo disso é o McDonald´s que 

                                                 
43 VILLAÇA, Nízia. "Comunicação, consumo e políticas periféricas". In: Revista Cenários da Comunicação. 
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lançou na Índia o McVegie44, um hambúrguer vegetariano, para estar em sintonia com a 

cultura local. 

Neste cenário competitivo capitalista globalizado, onde várias empresas oferecem 

mercadorias iguais ou similares em todo o mundo, há a preocupação em obter a diferenciação 

que agregará valor ao seu produto. Antes, este valor se restringia à qualidade do material, sua 

durabilidade e eficiência, mas hoje existem questões simbólicas levadas em consideração, às 

vezes até mais importantes do que o produto por si só. Por isso, é preciso refletir sobre o ato 

de consumir como um ato social e político que pode significar escolhas de um cidadão, 

quando, por exemplo, opta-se por um produto sem CFC para evitar o aumento do buraco da 

camada de ozônio. 

Outro exemplo disso são os atuns enlatados; a preocupação crescente da população 

com o meio ambiente e a responsabilidade inerente à pós-modernidade de não desequilibrar o 

ecossistema e colocar em risco os outros e a si mesmo fizeram com que as empresas 

socialmente responsáveis passassem a utilizar uma espécie de selo, revelando aos 

consumidores que no momento da pesca do atum, muitos golfinhos costumavam ficar presos 

também nas redes e acabavam por se machucar e morrer. Para evitar a pesca predatória 

causadora da morte dos golfinhos foi desenvolvida uma certificação para informar ao 

consumidor que a empresa possuidora do selo amigo dos golfinhos (dolphin safe45) utiliza 

meios de pesca inofensivos a esses mamíferos. Entretanto, já houve especulação de empresas 

brasileiras utilizarem o selo sem de fato usar os equipamentos adequados. 

Dentro desse panorama, é interessante relembrar que uma das críticas apresentadas por 

Guy Debord, na sociedade do espetáculo é o fato de as mercadorias terem sido totalmente 

descoladas de suas origens, da carga de trabalho humano empenhado nelas para se 

transformarem em fetiches adorados, totens sagrados. Hoje, na pós-modernidade, também se 

observa uma preocupação cada vez maior com os bens de consumo que, ultrapassa a sua 

funcionalidade, e atinge uma carga simbólica representativa de questões morais e éticas. 

Entretanto, essa preocupação não está vinculada a características que a mercadoria pode 

transferir ao consumidor através da compra (sensualidade, poder, glamour, estar na moda...); 

na atualidade, ela remete, antes de mais nada, às origens do produto, levando em consideração 

aspectos desde a produção da matéria-prima e as condições dos trabalhadores, até as 

conseqüências de seu descarte. 

                                                 
44 Disponível em:  http://www.meioemensagem.com.br/diariodebordo/pordentrodaindia/?tag=29. Acessado em 
29 de novembro de 2008. 
45 Disponível em: http://www.dolphinsafe.com.br/. Acessado em 16 de novembro de 2008. 
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A transformação na relação do consumidor com os bens de consumo parece ser mais 

um sintoma da pós-modernidade em que as ações políticas acontecem na microesfera da vida 

privada de cada indivíduo, são as "políticas da vida" citadas por Bauman. Esta realidade 

aliada aos poderes da globalização de conectar o mundo, as pessoas e vincular atitudes 

individuais a conseqüências mundiais propagadas pelos meios de comunicação, afetou 

enormemente o consumo. Além, é claro, da queda de inúmeras barreiras e restrições 

econômicas, culturais e sociais advindas da política neoliberal e impulsionada pelas novas 

tecnologias da comunicação, o consumo-mundo incute em cada ser humano a sua parcela de 

responsabilidade sobre a realidade instaurada. Lembra a famosa frase, dentro da teoria do 

caos: "Quando a borboleta bate as asas em Tóquio, pode provocar uma tempestade em Nova 

York" pode representar o fato de que pequenas ações individuais podem mudar o curso da 

vida.  

O consumidor hoje é levado a crer que pode fazer a diferença em um mundo tão 

desigual e repleto de violência e descaso através de seus atos de compra. Alguns exemplos já 

foram mencionados como a compra da lata de atum com o selo amigo dos golfinhos, a 

compra de vegetais orgânicos e produtos que tenham o selo do Fair Trade46 (comércio justo). 

Nesse movimento de retirar do consumo o valor supremo de busca de identificação social e de 

pertencimento a determinadas classes, abriu-se espaço para outros tipos de motivações 

privadas e ao mesmo tempo tendo em voga o meio ambiente, a qualidade de vida e valores 

éticos voltados para o campo da cidadania. 

Como se dão as relações entre cidadania e consumo nesse novo contexto, qual é o 

papel da indústria cultural, que simplifica, muitas vezes, as diferenças em prol de um 

consumo de massa? Estas são algumas questões a serem debatidas para evitar o 

desenvolvimento de pensamentos maniqueístas ou simplistas demais. Assim: 

Para que se possa articular o consumo com um exercício refletido da cidadania, é 
necessário que se reúnam ao menos estes requisitos: a) uma oferta vasta e 
diversificada de bens e mensagens representativos da variedade internacional dos 
mercados, de acesso fácil e equitativo para as maiorias; b) informação 
multidirecional e confiável a respeito da qualidade dos produtos, cujo controle seja 
efetivamente exercido por parte dos consumidores, capazes de refutar as pretensões 
e seduções da propaganda; c) participação democrática dos principais setores da 
sociedade civil nas decisões de ordem material, simbólica, jurídica e política em que 
se organizam os consumos: desde o controle de qualidade dos alimentos até as 
concessões de freqüências radiais e televisivas, desde o julgamento dos 
especuladores que escondem produtos de primeira necessidade até os que 
administram informações estratégicas para a tomada de decisões. 
Estas ações, políticas, pelas quais os consumidores ascendem à condição de 
cidadãos, implicam numa concepção do mercado não com simples lugar de troca de 
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mercadorias, mas como parte de interações socioculturais mais complexas. Da 
mesma maneira, o consumo é visto não como a mera possessão individual de objetos 
isolados mas como a apropriação coletiva, em relações de solidariedade e distinção 
com outros, de bens que proporcionam satisfações biológicas e simbólicas, que 
servem para enviar e receber mensagens. (...) o valor mercantil não é alguma coisa 
contida naturalisticamente nos objetos, mas é resultante das interações socioculturais 
em que os homens os usam. O caráter abstrato dos intercâmbios mercantis, 
acentuado agora pela distância espacial e tecnológica entre produtores e 
consumidores, levou a crer na autonomia das mercadorias e no caráter inexorável, 
alheio aos objetos, das leis objetivas que regulariam os vínculos entre oferta e 
demanda. O confronto da sociedades modernas com as "arcaicas" permite ver que 
em todas as sociedades os bens exercem muitas funções, e que a mercantil é apenas 
uma delas. Nós homens intercambiamos objetos para satisfazer necessidades que 
fixamos culturalmente, para integrarmo-nos com outros e para nos distinguirmos de 
longe, para realizar desejos e para pensar nossa situação no mundo, para controlar o 
fluxo errático dos desejos e dar-lhe constância ou segurança em instituições e rituais. 
Dentro desta multiplicidade de ações e interações, os objetos têm uma vida 
complicada. Em certa fase são apenas "candidatos a mercadorias", em outra passam 
por uma etapa propriamente mercantil e em seguida podem perder essa característica 
e ganhar outra.47 

Dessa forma, o mesmo par de tênis de marca pode significar para um vendedor, um 

emprego; para o jovem comprador, um símbolo de status; para um adolescente, identificação 

com seus colegas; para um homem de 50 anos, rejuvenescimento; para o trabalhador da 

Indonésia que o fabricou, pode significar exploração; para um mendigo que o ganhou, uma 

proteção para os pés; para um índio em uma tribo isolada, não possui utilidade e causa 

estranheza; para uma criança no orfanato, representa alegria por ganhar algo de um mundo 

sentido como mágico a que dificilmente teria acesso e para uma ativista, um símbolo do 

imperialismo neoliberal usurpador. Percebe-se como as "coisas" também assumem 

significados variados nos momentos de interação com as pessoas e podem gerar reflexões e 

ações igualmente variadas.  

Ignorar esta realidade significa optar em viver em um mundo dominado apenas por 

consumidores alienados. Por isso, a constatação de que o consumo invadiu espaços 

inimagináveis e se impõe como uma lógica a ser considerada em todos (ou quase todos) os 

âmbitos da vida pós-moderna impressiona alguns pensadores que se preocupam com uma 

suposta vida vazia. 

Não se trata de preocupar-se com o fim da identidade, da cidadania ou de querer evitar 

o consumo, mas sim de reconhecer que as relações entre esses conceitos existem e devem ser 

discutidas a fim de encontrar novos caminhos para exercer da melhor forma a cidadania, no 

tão comentado cenário globalizado. A comunicação e a política não são panacéias, mas, se 
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utilizadas para atender aos interesses coletivos, certamente farão parte desses caminhos. E os 

consumidores poderão ser, em primeiro lugar, cidadãos. 
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4. O corpo como suporte comunicacional 

 

O importante na visão de Featherstone é atribuir maior intervenção aos 
consumidores. 
Os novos heróis da cultura de consumo não adotam um estilo de vida por hábito, 
mas como projeto. Criam diferenças que devem ter legitimação social, e é esta a 
questão que o autor busca pesquisar na luta entre grupos, classes e frações de classes. 
As distinções, se não são rígidas e impostas verticalmente, entretanto permanecem. 
A economia dos estilos considera a competição do mercado, os impulsos da 
produção e do consumo, as tendências de grupos e segmentos de mercado para 
monopolização nas diversas práticas sociais. Portanto, haverá permanentemente uma 
dinâmica instalada entre a estrutura ocupacional e de classe, a estrutura cultural e o 
habitus, entendido como conjunto de preferências e disposições inconscientes com 
as quais o indivíduo adequa o próprio gosto às práticas e bens culturais propostos 
pelo estilo de vida. Esse habitus inclui o corpo, sua forma, volume e postura, modo 
de andar, tom de voz, gestos.48 

O corpo se transformou em mais um produto, que pode ser moldado, transformado 

para estar em sintonia com o estilo e o projeto de vida de cada pessoa. Como talvez o corpo 

seja o único "produto" que não pode ser descartado ou trocado, ele é freqüentemente 

repaginado e editado para refletir pensamentos e posições dos sujeitos. O corpo realmente fala. 

Piercings, tatuagens, peso, bronzeado, maquiagem, ausência de maquiagem, roupas usadas, 

acessórios, cheiro, cada detalhe transmite um recado para quem está atento.  

Na história da humanidade, o corpo sempre foi alterado, modificado e até mutilado 

como modo de transmitir uma mensagem aceita e compartilhada culturalmente por um 

determinado grupo ou sociedade. Exemplos disso são: a circuncisão pelos judeus, a retirado 

do clitóris para algumas muçulmanas, deformação dos pés das japonesas cujos pés pequenos 

eram considerados belos, o uso de várias argolas ou anéis no pescoço, que, com o crescimento 

das pessoas, provocam um alongamento do pescoço e a inserção de discos nos lábios 

inferiores ou superiores.  

No passado, não havia muitos recursos para alterar o corpo de forma muito drástica e 

rápida, mas na contemporaneidade não faltam técnicas, equipamentos, profissionais capazes e 

pessoas dispostas a pagar o preço para se transformarem no que quer que seja. Hoje, observa-

se até o fenômeno do body modification49 em que pessoas operam o corpo para ficar parecidas 

com cobras, ou colocam próteses de chifres na testa, e outras modificações no fenótipo, já que 

o DNA ainda não é mutável. 
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Exageros à parte, certamente a moda contribuiu e deu espaço para a criação do corpo 

como um suporte comunicacional. Assim, a moda e o vestuário contribuem, junto ao corpo, 

para expressar questões artísticas, sociais, nacionais e ideais de vida: 

A moda e sua agenda veloz oferecem uma permanente negociação de novos estilos 
que não se restringem ao vestuário, mas criam um clima constituído pela 
gestualidade e forma do corpo, tom de voz, roupas, discurso, escolhas no campo do 
lazer, da comida, da bebida ou do carros etc. Forma-se o perfil do indivíduo 
consumidor como estrato a ser considerado nos processos de subjetivação, tendo em 
vista o fato decisivo de que vivemos numa sociedade de consumo pós-massivo e 
personalizado. 50 

Para entender como o corpo se posiciona hoje como objeto de comunicação na 

mencionada "sociedade de consumo pós-massivo e personalizado", cabe trazer à tona o estudo 

da professora Nízia Villaça, presente na obra de sua autoria intitulada "A edição do corpo  

tecnociência, artes e moda", através da qual são reveladas importantes fases da relação entre o 

corpo, a moda, a comunicação e a sociedade de consumo ao longo do século XX, 

influenciadas certamente pelo contexto histórico, social e cultural.  

Nos anos 50, observa-se uma espécie de império da alta-costura. Todas as lojas 

brasileiras procuram se encaixar nos ditames da moda internacional. A sociedade de consumo 

começava a se atrelar ao perfil de Dior com a cintura marcada e saia rodada. Em paralelo a 

essa criação européia cheia de glamour e sofisticação, desenvolve-se nos Estados Unidos uma 

produção em massa, disseminando as roupas prontas para usar, que ganham força e aceitação 

através da propagação do American Way of Life realizada pela televisão e pelo rádio, que 

devido ao consumismo chegavam a um número cada vez maior de lares.  

Apesar de muitas mulheres já trabalharem, ainda havia a forte exigência de que elas 

estivessem sempre diáfanas, prontas para receber o marido, com todas as suas obrigações 

domésticas em dia e impecáveis na maquiagem e na indumentária. Os anos 50 eram a época 

de ouro dos playboys e da alta sociedade. No cenário político brasileiro, era a vez de Juscelino 

Kubitschek implantar seu plano de metas, desenvolver a indústria brasileira, fazendo com que 

fosse produzido no Brasil um vestuário com influência estrangeira. 

Embora a década de 50 representasse uma "moda proposta" e os "corpos dóceis" 

(expressões utilizadas por Nízia) que seguiam a estética proposta pelas referências mundiais, 

havia pessoas que não se adequavam a este padrão como Marlon Brando, James Dean e Elvis 

Presley. Algumas mulheres também deixavam o conservadorismo de lado e liberavam a 

sensualidade como Marilyn Monroe. 
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O jornalismo começa a dar uma importância cada vez maior à moda e as suas 

implicações de fazer do corpo um suporte. Os meios de comunicação e os bens de consumo 

estão cada vez mais desenvolvidos. A moda de fato molda o corpo. As cinturas devem ser 

finas, os bustos grandes no estilo Barbie. Ocorre uma tentativa de moldar o corpo e as roupas 

da mulher brasileira no estilo europeu ainda que resulte em verdadeiros modelitos descabidos 

como os casacos de pele em pleno calor carioca. O tempo todo os meios de comunicação 

participam e colaboram para a divulgação e a formação da realidade. Nesta época, algumas 

revistas ganharam maior destaque. Dentre elas: 

A revista O Cruzeiro, por volta de 48, ganhou mais páginas, e apesar de sua 
publicidade quase toda voltada para a mulher, dona-de-casa, a modernização da 
revista mostrava-se em mais espaços para extensas reportagens fotográficas, artigos 
de escritores famosos, assuntos ligados à política, enfim, fatos que interessavam ao 
público masculino. 
(...) A revista Jóia (1957-1969), Manequim (1959) e Cláudia (1961), foram 
pioneiras no sentido de acompanhar o crescimento industrial nacional e se 
apresentar a moda dentro do estilo fabricado no Brasil (mesmo que estes sejam 
baseados em modelos europeus). Estas revistas tinham como público-alvo tanto a 
mulher casada, dona-de-casa, como a mulher que trabalha fora, mas que acumula 
iguais funções domésticas. A revista abordava assuntos que iam desde decoração à 
educação dos filhos, leitura, discos, lazer, beleza, ginástica e moda.51 

No final dos anos 50, a alta-costura começa a perder espaço. As confecções com suas 

produções baseadas em modelos estrangeiros, porém acessíveis, colaboram para a 

democratização da moda. Surgem as coleções prêt-à-porter. Há um movimento de rebeldia 

dos jovens no pós-guerra, que se entregavam ao Rock and Roll. A moda jovem tomava ares 

esportivos com o uso de calças jeans, sapatos baixos e camisetas brancas. Iniciava-se a moda 

que iria vigorar nos anos 60 e 70, denominada por Nízia de "moda prótese", dos "corpos 

rebeldes". 

A "moda prótese" demonstra uma conexão com o mundo e uma liberdade 

proporcionadas pelo desenvolvimento dos meios de comunicação de massa. É preciso lembrar 

que em 64 ocorre a queda de Jango e a tomada do poder pelos militares gerando uma cisão na 

sociedade brasileira, pois a parte alienada segue a cultura popular cujo ídolo mor é o cantor 

Roberto Carlos.  E a outra parcela revolucionária da resistência segue a Contracultura. As 

saias rodadas do new look são trocadas pelos tubinhos. As saias vão ficando cada vez mais 

curtas até surgir a minissaia. A moda unissex começa a entrar em cena. 

Ainda no plano político, há debates sobre os países desenvolvidos e os periféricos até 

o ano histórico de 68 que, no Brasil, foi marcado pelo enrijecimento do Regime Militar com a 
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instituição do AI-5. Há um estímulo à cultura controlada por instituições estatais como o 

Instituto Nacional do Cinema. Enquanto isso, em relação à moda o glamour vai sendo 

ocupado pela necessidade de conforto e praticidade exigidos pela mulher moderna, 

profissional e independente. Nos editoriais de moda, as modelos começam a ser mais que 

cabides e passam a ter mais destaque e a transmitir liberdade através de sua postura nas fotos. 

Neste momento: 

O novo ideal feminino é ser magérrima, ter os quadris marcados (mulher brasileira), 
mas sem gorduras, os seios devem ser altos e minúsculos e as pernas extremamente 
longas e bem tornadas. É muito comum o uso de cabelos curtos, como os da modelo 
Twiggy, um símbolo da década. 
As roupas apresentadas não mais são um estereótipo de como a mulher deveria ser, 
como nos anos 50. Pelo contrário, as peças carregam um tom casual, espontâneo e 
próximo à realidade que inaugura e atiça de certa forma, a leitora para uma nova 
postura e para um novo jeito de se vestir e agir. 
A escolha de estilo amplia-se. O corpo, por meio das roupas, se solidariza com os 
movimentos mundiais, mas lança sua especificidade brasileira como bem demonstra 
o fenômeno Tropicalismo que lança duas marcas brasileiras que até hoje contam um 
pouco de nossa história: Caetano Veloso e Gilberto Gil.52 

E no período pós-tropicalista ocorre uma identificação com as minorias como os 

negros e homossexuais. Este movimento ia além do âmbito cultural e artístico, ele exortou 

vários grupos da sociedade a formular novos valores, comportamentos e ideais de vida. A 

juventude protestava e se unia em busca de uma vida melhor e contra os padrões 

conservadores e pequeno-burgueses estabelecidos pelas gerações anteriores. O corpo 

procurava se adequar mais às questões políticas econômicas e sociais. O consumo era visto de 

forma mais individualizada pelos jovens. Surge o movimento hippie contra a guerra, o 

racismo e as dominações. A "moda da rua" pela primeira vez passa a influenciar a alta-costura. 

Enquanto isso, a sociedade acompanha as revoluções dos meios de comunicação e de outras 

tecnologias como a que propiciou a ida ao espaço aos americanos. A moda segue um estilo 

futurista, psicodélico e robótico.  

Os happenings, como manifestações artísticas, passaram a atrair um grande número de 

pessoas. Os costureiros foram substituídos por estilistas que agora se preocupavam em 

observar as pessoas e seus corpos para criar uma moda baseada no momento da sociedade. A 

moda não era mais algo estanque, produzido por pessoas encasteladas que impunham criações 

totalmente desprovidas de relação com o usuário das vestimentas. Por isso, a moda não 

durava muito tempo. Nos anos 60, além da minissaia, o topless também marcou época. 
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O consumismo dominava a geração que nasceu no pós-guerra. Os Beatles 

influenciaram muito essa geração, que apostava no pacifismo. A moda agora era não seguir 

nenhuma moda, nenhum padrão estabelecido, os homens se igualavam às mulheres exalando 

apenas a juventude. 

Em 61, surgiu a revista Cláudia, da editora Abril, que pode ser considerada a mais 
importante dedicada à mulher. Nela observa-se uma nova tendência deste tipo de 
imprensa: o nome das revistas fora substituído pelo nome de mulheres, como se 
tivesse personalidade própria. Cláudia veio identificar a mulher de classe média 
urbana, um mercado crescente, e, é claro, estimular o consumo e abordar, além de 
moda, o mundo doméstico. Tratando de problemáticas femininas, contribuía, de 
certa forma, para maior consciência social, familiar e pessoal entre as mulheres, cuja 
realidade era influenciada pelas nova idéias feministas. De forma diferente das 
revistas anteriores, Cláudia se desenvolve junto à constituição da sociedade de 
consumo do país, constantemente permeada e tensionada pelas causas femininas, era 
uma forma de gerar uma identidade para a mulher brasileira.53 

As mulheres passam a estar mais livres dentro de suas roupas. As malhas dão essa 

liberdade. A moda étnica passa a ficar em voga, junto com o kitsch, o retrô, pop e hippie. Os 

movimentos gays, blackpower e o feminismo estão no pano de fundo dessa nova moda que 

passa a exigir, mais do que roupas e acessórios, um novo comportamento, uma nova atitude. 

A revista Nova, lançada em 1973, veio ao encontro dessa nova moda e era dedicada às 

mulheres que se tornavam cada vez mais independentes e adquiriam uma liberdade sexual. 

Nos anos 70, Zuzu Angel também se fez notar ao levar aos americanos sua produção 

brasileira e ao estampar em suas roupas a revolta pelo assassinato de seu filho na Ditadura 

Militar. Nessa época de desilusão os jovens ficaram mais cínicos e raivosos, o feminismo se 

tornou mais violento, os movimentos terroristas passaram a ganhar destaque. Nas revistas, 

como a Vogue, as modelos e seus rostos passam a ter mais destaque, a faixa etária delas 

diminui, as fotos são mais descontraídas e até em dupla. A moda passa a dar mais liberdade 

para que escolhas individuais sejam feitas, estimulando a montar cada um o seu próprio estilo. 

Nos anos 70, considerados os mais bregas, a máxima era fazer a diferença. A moda 

começa a se transformar em espetáculo, mas com consciência política e social. Há o 

multiculturalismo, com a mistura de tendências de diversas etnias. Foi uma década em que as 

lutas ganharam mais espaço contra o racismo, os regimes de força, a censura etc. Calças boca- 

de-sino e saltos plataforma eram usados. David Bowie era o ícone desse tempo com 

características andróginas e unissex. Dos festivais de rock ao ar livre passou-se à era disco. 

Em reação a isso, surge o movimento punk. E a moda hippie propõe o anti-consumo, fazendo 

suas próprias peças e daí surgem as feiras hippies. 
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 Surge uma revalorização do corpo que não precisava mais se adequar às roupas, mas 

sim o contrário. A mulher passa a assumir uma postura mais ativa nos relacionamentos, de 

conquistadora e as roupas podem combinar peças masculinizadas com toques sedutores como 

transparências e decotes. A moda agora passa a ser feita para um corpo único que atende a 

todos os tipos de mulheres, com as mais variadas características físicas. A proposta é utilizar o 

estilo que quiser, comprar roupas prontas, sem se preocupar em seguir um estilista específico. 

No entanto, é nesta fase que ser começa a notar uma preocupação com a marca. 

A tendência neste momento é ser saudável, fazer exercícios físicos para estar inserido 

na moda praia, que exige corpos perfeitos. A década de 70 termina com a uma maior 

liberação política. Nos anos 80, começa a fase que a professora Nízia descreve como "moda 

fetiche: corpos marcados". Tem início a abertura e o crescimento do neoliberalismo. O 

cenário passa a ser invadido por empresas multinacionais e shopping centers. A marca passa a 

ter mais importância do que tudo, inclusive do que o corpo.  

"O corpo/mercadoria consagra a sociedade de consumo, desfila nos shoppings."54 O 

shopping center se transforma em um meio de comunicação na medida em que sua enorme 

gama de lojas, vitrines e espaços comunicam e promovem o diálogo entre os corpos que 

transitam incessantemente por suas "alamedas perfeitas" e agradáveis vestidos de significados, 

verdadeiros signos comunicantes.  

Enquanto nas décadas de 60 e 70 a moda prótese vinha de uma escolha interior para o 

exterior, na década de 80 tudo é embutido, implantado, criado de fora para dentro, muitas 

vezes com a ajuda da indústria cultural. Isto não significa que as pessoas eram lobotomizadas 

ou praticamente coagidas a aceitar esse movimento. Mas sim que estavam de acordo com a 

lógica do possuir, consumir e, assim, obter status e poder. Os objetos são fetichizados 

adquirindo um valor simbólico quase metafísico como se pudessem transportar os seus 

possuidores a outra patamar inimaginável. 

A mulher adquire um espaço cada vez maior no campo profissional devido ao controle 

da natalidade com a pílula e o maior acesso à educação. O reflexo disso são os blazers com 

ombreiras masculinizados e o surgimento do cotton e da lycra. Essa mulher moderna é 

camaleoa, assume os papéis de profissional, mãe, sedutora, esportista e outros. Na década de 

80, como já foi dito o que importa é o status e o dinheiro, é o ideal individualista e yuppie. 

Não há preocupações sociais e políticas genuínas, apenas quando podem afetar o estilo de 
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vida glamouroso e consumista. Michael Jackson e Madonna são símbolos deste momento, 

pois implodem questões sexuais e de gênero, misturando o masculino com o feminino. 

Os anos 80 celebraram as conquistas materiais, superficiais, o sucesso financeiro e 

social. No Brasil, ocorre a abertura política, o fim da ditadura e o movimento das "Diretas Já" 

e a notícia ruim vem com o surgimento da AIDS que vai gerar uma atmosfera de preocupação 

com a saúde e a segurança. Os meios de comunicação mostram seu poder e ajudam a 

estimular o consumo e o prazer em acompanhar a vida dos outros, registrando todos os 

acontecimentos. Nesta época a moda Ocidental deixa de ter o monopólio e se confronta com 

as propostas de estilistas japoneses baseadas na pobreza, com grandes casacões. Há uma 

permissão das misturas sem que alguma combinação fique fora de moda e os yuppies 

convivem com diversas tribos. 

O individualismo é levado ao extremo. As pessoas se sentem compelidas a gastar para 

encontrar a sua personalidade e ao mesmo tempo a trocar de personalidade quando lhe 

convém, juntamente, com as vestimentas. Ao mesmo tempo em que cultivam a egotrip, 

buscam se inserir em alguma tribo, marcada normalmente por determinados hábitos de 

consumo, que podem ser muito bem identificados no shopping center.  

O surgimento da MTV e dos videoclipes que criam uma "cara" para as músicas 

marcam a década cuja estética é copiada dos jovens americanos, com suas calças jeans e 

shorts, sempre com ar alegre. A valorização da marca é crescente nas mais variadas tribos. No 

final dos anos 80 começa a preocupação com o meio ambiente e as peles são evitadas, depois 

ocorre o fim da URSS e cai o muro de Berlim, preparando o mundo para o politicamente 

correto dos anos 90. 

As marcas começam a assumir status de espetáculo e de celebridade e a alta-costura 

volta ao primeiro plano com toda força. As roupas são feitas paras as modelos de corpos 

perfeitos, o culto ao corpo é exaltado especialmente pela moda esporte e praia e por marcas de 

tênis como Adidas, Nike e Reebok. "O tênis servia como código de identificação urbana e de 

status social. O ápice da onda: dezenas de adolescentes mortos por gangues que cobiçavam 

pisantes da marca Converse All Stars."55 

Chega-se aos anos 90 nos quais se desenvolve, segundo Nízia Villaça, a "moda Álibi: 

corpos multiculturais". Este é o momento consagrado do politicamente correto e da política 

multicultural. O Brasil desponta no exterior com Ocimar Versolato e os corpos das brasileiras 

tornam-se objetos de desejo. A moda é álibi pois o mundo fashion passa a se envolver com 
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diversas questões como a ética e a política. A globalização e os novos meios de comunicação 

mostram que o mundo não tem fronteiras e a circulação de uma enorme quantidade de 

informações reflete na moda. Algumas das marcas do momento são Armani, Gucci, Prada e 

Ralph Lauren. A juventude excessiva é cultuada e para isso toda sorte de cosmético e 

produtos é utilizada. A informática e as novas tecnologias influenciam a moda que agora é 

tema comum em qualquer esfera da sociedade. Os tecidos são antialérgicos, antitérmicos, 

antipoluentes e todos os tipos de proteção às pessoas e ao ecossistema possíveis. 

A moda vira notícia em todos os meios de comunicação tanto que surgem as vítimas 

da moda que tem de acompanhar compulsivamente cada nova tendência. "O menos" passa a 

ser lei máxima. Os corpos estão cada vez mais pelados e o Brasil continua exportando a moda 

praia. O jeans é a grande peça essencial dessa década, ele pode ser de qualquer estilo e usado 

por qualquer um, o jeans consegue a façanha de igualar de forma democrática os humanos. A 

magreza ainda é um grande objetivo, embora seja apregoada a idéia de que o corpo é um 

templo e deve ser tratado de forma natural e não caótica. 

Por fim, Nízia aborda os anos 2000, com a "moda instalação: corpos interativos". A 

moda instalação quer trazer o público para mais próximo e fazer com que ele se depare com 

os processos de subjetivação e sua complexidade, quer despertar uma auto-reflexão do sujeito. 

Há uma necessidade de interatividade com as produções culturais e de apresentação das 

múltiplas escolhas, são criados ambientes em que performances podem ocorrer. Não se sabe 

definir com precisão qual é o local ocupado pelo sujeito e pelo objeto só se sabe que eles 

interagem e às vezes trocam de papel e na contemporaneidade, o sujeito pode virar mais 

sujeito dependendo dos objetos que escolhe, indo mais adiante, dependendo da marca dos 

objetos que escolhe. O mundo fashion se apropria dessas instalações. 

Um trabalho clássico de Mary Douglas aponta que o corpo é o modelo por 
excelência de qualquer sistema finito. Seus limites podem representar as fronteiras 
ameaçadas ou precárias. Como o corpo tem um estrutura complexa, as funções das 
diferentes partes e as relações entre elas podem servir como símbolos a outras 
estruturas complexas. É impossível interpretar corretamente os ritos que recorrem 
aos excrementos, ao leite materno, à saliva, etc., se ignorarmos que o corpo é um 
símbolo da sociedade, que o corpo humano reproduz em escala reduzida os poderes 
e os perigos que se atribui à estrutura social. O corpo metaforiza o social e o social 
metaforiza o corpo. No interior do corpo são as possibilidades sociais e culturais que 
se desenvolvem.56  

Tendo em vista que o corpo é uma metáfora do social e que se vive hoje em uma 

sociedade regida pelas leis do consumo, torna-se mais fácil perceber como os corpos também 

                                                 
56 LE BRETON, David. A sociologia do corpo. 2ª edição. Tradução de Sonia M.S. Fuhrmann, Petrópolis: Vozes, 
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acabam por se transformar em produtos, mercadorias e, como tal, os corpos também 

significam, opinam, dialogam, reclamam, protestam, ratificam, retificam, revelam e 

comunicam. Tanto os objetos de consumo, quanto os corpos estão inseridos no contexto 

contemporâneo a tal ponto de se confundir um com o outro, até porque no mundo atual um 

não existe sem o outro. 

Essa imbricação dos corpos com os objetos de consumo, a moda e os contextos sociais 

e culturais é observada na atual revista L'Officiel em sua edição brasileira, de nº 26, de 

novembro de 2008. Na capa as manchetes "Hot Rio - L'Officiel elege o Rio de Janeiro a 

capital oficial do verão 2009: as tendências sexy e o jeito de ser dos cariocas" e "Fashion 

urbano looks fáceis de usar para driblar o calor e ficar impecável no trabalho" sugerem um 

envolvimento entre a cidade e os seus moradores como se a identidade de um dependesse da 

do outro. No editorial fica clara essa relação:  

Nesta edição homenageamos o Rio de Janeiro. A Cidade Maravilhosa, cuja beleza a 
violência não consegue ofuscar, é a porta de entrada deste verão. Não só por causa 
de suas belas praias, mas pela maneira de ser do carioca. E é esse savoir-vivre, uma 
mistura de descontração, sensualidade e alto-astral, mesclado aos últimos 
lançamentos de moda, que trouxemos para nossas páginas. (...) O movimento de 
moda iniciado há cerca de dez anos com as marcas Farm e Espaço Fashion traduz 
em roupas e acessórios o espírito carioca. (...) No ano do cinquentenário da Bossa 
Nova, concordamos mais ainda com Tom Jobim, que no Samba do Avião declara: 
"Rio, você foi feito para mim".57 

"Rio, você foi feito para mim" nesse contexto fica a impressão de que a cidade é 

mesmo uma vestimenta, um objeto que se pode usar. A matéria "Modos que viram moda" 

(trechos abaixo) revela ainda mais essa conexão. A cidade veste o carioca e o carioca veste a 

cidade. E os objetos de consumo do carioca devem transmitir e zelar por essa 

interdependência. O mundo do consumo não pode ignorar essa realidade se quiser alcançar o 

seu público-alvo, no caso, os cariocas ou quem se considere como tal. Assim: 

Despojamento e democracia desenham a identidade carioca que atrai olhares do 
mundo todo. Afinal, o que é que o Rio tem? L'Officiel ouviu especialistas e foi às 
ruas para registrar esse jeito de ser. 
(...) Jaquelinede Biase, celebrada por suas criações jovens para a Salinas, defende 
que essa cultura de praia faz com que as pessoas se sintam à vontade com o próprio 
corpo e permite a quebra de protocolos sem cerimônia. "A praia é ponto de encontro 
para programas pós praia, onde se vai de sandália, vestido leve e resquícios de 
areia." 
(...) O designer Carlos Tufvesson garante que para ser carioca é preciso ter a alma da 
cidade. 
(...) A história atesta a descontração e pouca ostentação de quem vive no Rio de 
Janeiro. Segundo Yamê Reis, diretora criativa da Cantão, o carioca transita com 
incrível desenvoltura entre o morro e o asfalto e convive bem com as diferenças 
sociais e étnicas. Ela diz que a geografia da cidade e sua característica portuária  de 
receber todo tipo de gente criaram um ambiente de fusão criativa do trabalhador com 
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o artista e o intelectual. "Além de importante centro político até os anos 1960, a 
capital é até hoje um forte pólo cultural, com apelo nas áreas musical e artística." 
(...) Segundo o professor e pesquisador de consumo de moda Roberto Abreu, a 
emblemática figura da carioca despojada, que usa apenas as sandálias rasteiras, é 
referencial apenas na Zona Sul. Ele realizou uma pesquisa com 202 entrevistados 
em todo o Grande Rio e o resultado revela que nas demais regiões da cidade o salto 
alto é uma espécie de tatuagem feminina.58 

 Apesar de no caso do Rio de Janeiro existir um imaginário coletivo de como é o 

carioca e seu jeito de ser e de vestir, é importante notar que a revista L'Officiel não faz 

generalizações e mesmo apresentando um depoimento de que o carioca transita sem 

preconceitos entre o morro e o asfalto, não perde de vista as diferenças ao expor a pesquisa de 

Roberto Abreu sobre a preferência por sandálias rasteiras e visual mais despojado da Zona Sul 

e a escolha feminina por saltos altos no Grande Rio. Neste caso, um visual pode, às vezes, 

revelar as origens do usuário.  

Em outros casos o corpo e seus apetrechos podem demonstrar o valor do capital 

corporal de uma pessoa. É o que demonstra o estudo da antropóloga Mirian Goldenberg ao 

perceber que, no Brasil de forma mais acentuada, o corpo se tornou um grande investimento 

já que a educação e a cultura parecem ter sido relegadas ao último plano:  

"Não é à toa que as profissões de modelo e de jogador de futebol são, atualmente, 
muito desejadas não somente por meninos e meninas das camadas mais baixas, mas, 
também, das camadas médias brasileiras. Jogadores como Ronaldinho, Robinho e 
Kaká usam seu corpo como capital. Por sua vez, todas as mulheres imitáveis são 
aquelas que também têm seu corpo como principal capital. Ser atriz, modelo ou 
apresentadora de TV é o sonho de nove entre dez meninas", disse a pesquisadora.59 

Se o corpo se transformou realmente em capital, esta realidade não é exclusividade do 

Brasil, pois na sociedade de consumo globalizada as imagens de corpos perfeitos em 

propagandas, filmes e outros produtos colaboram para reforçar o corpo como um bom 

negócio. Sendo assim, fica mais fácil entender o porquê de o fato de Victoria Beckham, ex-

Spice Girl e esposa do jogador de futebol David Beckham, após ter sido fotografada com o 

livro de dieta Skinny Bitch60, ter feito este obter uma ascensão astronômica na lista dos livros 

mais vendidos na Inglaterra e em todo o mundo, em um curto espaço de tempo.  Neste 

episódio típico do mundo capitalista destacam-se várias questões. Do ponto de vista prático, 

as novas tecnologias da comunicação e informação permitiram que Victoria fosse fotografada 

e que o fato e a foto se espalhassem mundo afora quase que instantaneamente. No passado a 

transmissão dessa informação poderia demorar dias e até meses. Do ponto de vista midiático, 
                                                 
58 ALVES, Elle. Panorama "Modos que viram moda". L'Officiel, nº 26, novembro de 2008. p. 116-120. 
59 Disponível em: http://www.agencia.fapesp.br/materia/8203/entrevistas/capital-pessoal.htm. Acessado em 25 
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60 Disponível em: http://beleza.terra.com.br/mulher/interna/0,,OI1809927-EI7601,00.html. Acessado em 18 de 
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a fotografada em questão pertence ao mundo das celebridades vigiadas quase que 24 horas, 

pois o mundo online vive sedento por quaisquer notícias da vida privada dos famosos.  

A busca de identificação dos indivíduos com ícones mediáticos vai se tornando lugar 
comum no contemporâneo. O espaço da passarela, do palco, da tela confunde-se 
progressivamente com o real, e uma sociedade de simulacros adquire acentos 
positivos na consideração de apropriações criativas de estilo de vida, por meio do 
consumo.61  

Sob o aspecto estudado neste capítulo, pode-se dizer que o corpo de Victoria fala mais 

do que ela, a magreza excessiva e os modelitos estilosos fazem dela um ícone a ser seguido 

por uma legião de fãs. O fato de Victoria ser ela própria uma personagem e seu corpo é parte 

fundamental dessa construção. A mensagem enviada pelo personagem midiático corporal 

globalizada encenada por Victoria se completa com a atuação de seu marido, cuja fama de 

metrossexual parecer ter feito dele uma figura interessante para a mídia mais do que pelas 

suas qualidades como jogador de futebol. As suas preocupações com o cabelo, as unhas e as 

roupas são conhecidas mundialmente. Talvez não seja exagero dizer que os corpos do casal 

Beckham dizem mais do que eles próprios e fazem parte de seu patrimônio. Eles são mais 

famosos pelos seus corpos; pelo que usam e fazem nos corpos do que por suas carreiras de ex 

Spice Girl e jogador de futebol que aliás, também envolvem os corpos. E se o meio é a 

mensagem como disse Marshall MacLuhan, não seria errado dizer que, em muitos casos, o 

corpo é a mensagem. 

 Ainda ao analisar o exemplo de Victoria Beckham, pode-se perceber como uma 

imagem completamente descolada de certos contextos pode influenciar pessoas das mais 

diferentes realidades, etnias, classes econômicas, e assim por diante. Essa imagem é 

transmitida em toda a aldeia global (para usar novamente um termo de MacLuhan) 

Em qualquer que seja a cultura, o modo de organização das relações com o corpo 
reflete a articulação deste com bens materiais e simbólicos e sua inscrição na 
sociedade. O corpo é atualmente super-investido de sentido, e a publicidade, 
segundo Baudrillard, adquire a função de narrar estas relações, funcionando ela 
mesma como objeto de consumo, conotação e código distintivo. Daí a importância 
de uma antropologia do consumo para o estudo do homem contemporâneo.62 

Por isso na contemporaneidade, onde o egocentrismo impera e os prazeres do eu 

assumem o lugar mais importante há também uma cobrança a cada indivíduo de obter o 

melhor de seu corpo. Forma física, saúde, beleza e sexualidade. Os conceitos pós-modernos 
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de gestão, de excelência, de qualidade total estão sendo aplicados ao corpo. Há uma paranóia 

por atingir a melhor performance em tudo, a superação do "eu" pelo próprio "eu".  

Na atualidade o homem tem obrigação de se superar como incita o slogan da Nike 

"Just do It." Cuidar do corpo seria sinônimo de bem-estar, entretanto há um paradoxo 

evidenciado por Lipovetsky sobre o fato de a sociedade atual apregoar a prática de exercícios, 

os corpos malhados e magros e propor uma série de medidas para colocar os corpos em forma, 

quando na verdade ocorrem muitas deturpações desses ideais gerando bulimias, anorexias, 

obesidade mórbidas e outras doenças alimentares. A busca pelo corpo ideal que funcionará 

como uma espécie de outdoor de propaganda da determinação, do esforço, do cuidado, da 

beleza e do alcance do sonho de todo consumidor atual de se transformar em um dos modelos 

maravilhosos que levam uma vida perfeita nos comerciais pode até não ter preço, mas 

certamente tem um custo e, às vezes, custa a própria vida. "A sociedade de hiperconsumo não 

se define apenas pelos excessos da performance, mas sobretudo pelos excessos da 

inactividade física e do lazer espetacular, pela junk food e uma série de disfunções 

alimentares."63 

É interessante que com a Internet muitas pessoas criam seus avatares  (representação 

gráfica do usuário dentro da rede) e descrevem seus perfis de acordo com uma imagem 

idealizada de si mesmas, diferentes da realidade. No mundo virtual é mais fácil alcançar a 

forma ideal, ainda que isso implique em encenar e mentir. Esse fenômeno talvez se deva ao 

fato de as pessoas encararem o corpo como se fosse uma espécie de cartão de visitas 

(expressão de David Le Breton), pois sabem que há uma série de exigências não declaradas, 

porém cobradas do coletivo social para a apresentação de seu físico: 

Lugar privilegiado do bem-estar e do parecer bem através da forma e da manutenção 
da juventude (freqüência nas academias, ginástica, body building, cosméticos, 
dietética, etc.), o corpo é objeto de constante preocupação. Trata-se de satisfazer a 
mínima característica social fundada na sedução, quer dizer, no olhar dos outros. O 
homem mantém com o corpo, visto como seu melhor trunfo, uma relação de terna 
proteção, extremamente maternal, da qual retira ao mesmo tempo um benefício 
narcíseo e social, pois sabe que, em certos meios, é partir dele que são estabelecidos 
os julgamentos dos outros. Na modernidade, a única extensão do outro é 
freqüentemente a do olhar: o que resta quando as relações sociais se tornam mais 
distantes, mais medidas.64 

Como já foi dito, o corpo e sua aparência formam um capital-corporal no qual as 

pessoas procuram investir para obter conquistas no trabalho, no campo afetivo, da saúde etc. 
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Os meios de comunicação procuram apontar os melhores caminhos de como tratar o bem 

mais precioso para maximizar seu potencial e alcançar melhores resultados, como se o corpo 

fosse uma instituição bancária. Certamente essas tentativas de melhorias (ou não) são lidas 

pelos outros como se fossem extratos bancários ou uma lista de supermercado. Os corpos 

possuem rótulos e etiquetas na sociedade de consumo e dependendo dos acessórios, pode-se 

até depreender como é o seu funcionamento emocional, ou seja, quem é o ser humano que 

comanda aquele monte de ossos e carne. 

Na contemporaneidade percebe-se uma grande preocupação com o corpo não somente 

pelo ideal de forma física, mas também com a saúde, no sentido de prevenção. Com o 

objetivo de viver cada vez mais e melhor e prolongar a juventude, os indivíduos acabam por 

viver como doentes em potencial, fazendo exames a todo instante, evitando alimentos e 

ingerindo outros. Há produtos que um dia foram considerados ótimos para curar ou prevenir 

certo tipo de doença e agora passaram a ser responsáveis por sua causa ou vice-versa. O vinho, 

o ovo e o chocolate são exemplos de mercadorias que passaram de vilão a mocinhos na 

garantia do bem estar físico. E todos os meios de comunicação deixam claro que, apesar de 

toda a herança genética e das condições socioeconômicas de cada um, a responsabilidade de 

cuidar do corpo e de garantir forma física e saúde impecáveis é, em grande parte, do próprio 

indivíduo. 

A responsabilidade de cada pessoa é maior em seus atos individuais, mas o seu prazer 

também tem permissão para sê-lo. É a "sociedade do hiperconsumo" descrita por Gilles 

Lipovetsky  em que "as motivações privadas sobrepõem-se em larga medida às finalidades 

distintivas" 65 . Mas, se o consumidor atual tem uma carga maior sobre suas costas, ele 

conseguir fugir do universo normatizado da modernidade de ter de se encaixar em padrões 

sociais sem bem visto diante dos grupos sociais. O hiperconsumidor pode se dar ao luxo de 

comprar todo tipo de produto não mais para impressionar os outros e se distinguir socialmente, 

mas para pura e simplesmente proporcionar prazer a si mesmo.Um exemplo dessa constatação 

é trazido pelo próprio Lipovetsky: 

Se a antiga modernidade celebrou o asseio e a higiene como obrigações morais e 
sociais, o momento hipermoderno exalta, por sua vez, "o prazer de estar limpo", a 
volúpia das abluções, os géis de duche aromáticos, os sais de banho com óleos 
essenciais, os banhos cremosos e efervescentes. Da mesma forma, as marcas e os 
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anúncios de cosméticos são autênticos discursos sobre a volúpia de cuidarmos de 
nós próprios e sobre o prazer de nos reconciliarmos com a sensorialidade".66 

Assim, na contemporaneidade hedonista, entende-se como o corpo virou instrumento 

de prazer. Mas, apesar dessa vocação principal atual, foi observado também que ele pode 

levantar bandeiras, defender posições, divulgar estilos de vida, vender idéias e produtos 

evidenciar diferenças econômicas, étnicas e sociais. Assim o corpo é, acima de tudo, um meio 

de comunicação amplamente aproveitado pela sociedade de consumo e pelos meios de 

comunicação de massa, que sempre fizeram uso dele para divulgar seus produtos. E, se tem 

alguma vantagem de ter nascido na "hipermodernidade de Lipovetsky", parece ser o fato de 

cada ser humano ter a liberdade de cuidar da forma que achar melhor de seu "capital-cultural-

corporal-comunicacional". 

                                                 
66 LIPOVETSKY, Gilles. A felicidade paradoxal – Ensaio sobre a sociedade do hiperconsumo. Tradução: 
Patrícia Xavier. Lisboa: Edições 70, 2007. p. 243. 



 

 

48

5. O protagonismo das marcas: criando valores e subjetivações 

 

Realmente, existe uma febre mundial de gastronomia e estilo. Jorge Mautner me deu 
uma boa explicação para o fenômeno. Segundo ele, o direito de gozar dos prazeres 
do paladar e do requinte do vestir, antes reservado apenas aos reis e sua corte, hoje 
está ao alcance de qualquer plebeu. Um mero mortal de classe média, com algum 
sacrifício, pode entrar na fila de uma boa liquidação, dividir o pagamento em dez 
vezes e adquirir sua panela Creseut, sua blusinha Armani ou seu sapatinho Prada. 
Para os mais necessitados, as lojas populares copiam versões diretamente de Paris. 
TVs a cabo ensinam a fazer as iguarias do Oliver e os quitutes do Troisgros. Essa 
seria a razão do acachapante interesse em comer e se cobrir com estilo, a 
democratização do luxo.67 

É fato que na Idade Média os artistas não levavam crédito por suas obras de arte, mas 

pode-se dizer que a partir do momento em que pintores, escultores e outros artistas passaram a 

colocar seus nomes em suas peças teve origem a semente do que se tornaria a marca na 

contemporaneidade. A invenção das marcas, como é percebida nos dias hoje, se iniciou na 

fase I do Capitalismo de consumo explicado por Gilles Lipovetsky, como já foi dito no 

capítulo 2, e revolucionou a venda dos produtos, já que naquele momento o consumidor não 

precisava mais se pautar exclusivamente pelos conselhos e conhecimentos do vendedor. A 

marca fala pelo produto, comunica uma série de qualidades, valores e estilos de vida. 

Ao se resgatar as teorias e conceitos do marketing pode-se chegar a algumas 

informações importantes para entender como as marcas assumiram o papel de protagonistas 

na sociedade de consumo globalizada. As marcas são atribuídas a produtos sejam estes 

tangíveis (carros, roupas, etc) ou intangíveis (idéias, campanhas, pessoas etc). Um produto, 

segundo o livro "Marketing Teoria e Prática no Brasil"68, "é qualquer coisa que possa ser 

objeto de troca entre indivíduos ou organizações. 

Quase todas as pessoas envolvidas no universo da comunicação e do marketing já 

devem ter escutado que a marca Benetton, por exemplo, pode vender o produto que quiser: de 

roupas a panelas. A explicação é dada pelo fato de a Benetton não vender produtos e sim um 

ideal de vida, mensagens como a de harmonia racial. Portanto, o indivíduo compra os 

produtos Benetton e leva para casa uma "bandeira hasteada", ou seja, um posicionamento 

perante o mundo, uma atitude. Esta é a verdadeira troca simbólica realizada entre a Benetton e 

o seu consumidor. 
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No sentido de exemplificar como o objeto pode ser dissecado em valores simbólicos 

que as pessoas buscam satisfazer ao comprá-los, segue abaixo uma tabela diferenciando os 

objetos que o consumidor/cliente compra daquilo que ele espera obter efetivamente deles: 

 

O CLIENTE DESEJA COMPRAR O CLIENTE QUER, DE FATO 

passagens aéreas destino turístico 
aventura 
entretenimento 

pasta de dentes saúde 
sociabilidade 
beleza, atratividade 

compact disc emoção 
memórias 
diminuir a solidão 

Seguro controle do futuro 
segurança 

computador pessoal Domínio da informação 
Ser/parecer avançado 
Garantir o futuro dos filhos 

69 ROCHA, A, CHRISTENSEN, C. Marketing: Teoria e Prática no Brasil. 2ª Ed, 
São Paulo: Editora Atlas, 1999. p. 88. 

 
Esta tabela evidencia as expectativas objetivas e subjetivas de um consumidor com 

relação a um tipo de produto. Quando se trata de escolher entre vários produtos do mesmo 

tipo e o critério não é o menor preço, a marca possui uma grande influência sobre a decisão de 

compra do consumidor. Ela está relacionada a aspectos objetivos e psicológicos. 

Segundo a definição da American Marketing Association, uma marca é um nome, 
termo, sinal, símbolo ou desenho, ou mesmo uma combinação dos mesmos, que 
identifique os bens e serviços oferecidos por um vendedor ou grupo de vendedores e 
os diferencie dos demais concorrentes. 
Podem-se reconhecer dois conceitos associados à marca: 
Essência da marca: refere-se aos atributos principais da marca, conforme percebidos 
pelos consumidores. Os atributos podem ser tangíveis ou intangíveis, reais, ou 
imaginários, emocionais ou racionais. A essência da marca agrega ainda os 
significados simbólicos que a marca traz consigo de sua história: 
Identidade da marca: inclui os sinais e símbolos que fazem com que o consumidor 
reconheça a marca, particularmente aqueles que lembrem exclusivamente aquela 
marca.70 

Sendo assim é fundamental que se saiba qual é a imagem e as expectativas que o 

consumidor atribuiu a uma determinada marca. A agência DMB&B 71  desenvolveu uma 

classificação em função do tipo de envolvimento que o consumidor tem com a marca. Assim 

ela chama de “marcas de excelência” que devido à ótima qualidade e eficiência de seus 
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produtos e serviços, como a Nestlé. Outro tipo de marca são as de “identidade” que criam 

uma identificação a partir do estilo de vida, a exemplo o cartão de crédito American Express. 

Dentro da classificação proposta pela agência existem também as “marcas de aventura”, estas 

nomeiam produtos relacionados a modernidade, ousadia e performance como a marca Nike. 

Por fim, há também as “marca ícones” relacionadas a fantasias e sonhos cujo exemplo 

emblemático são os diamantes De Beers. 

Independente da classificação é impossível mensurar e ter o controle exato do 

significado simbólico da marca na cabeça do público consumidor e uma marca só pode 

representar todas as características acima propostas e outras mais. Assim, a marca assumiu um 

espaço tão privilegiado na sociedade atual, regida por questões mercadológicas, que muitas 

empresas consideram-na o seu ativo mais valioso. Este fato está mais do que comprovado, 

tanto que o Presidente da Sony sucessor do fundador da empresa, Norio Ogha, assumiu: 

“Nosso maior ativo é formado por quatro letras: Sony. Não é constituído por nossos edifícios, 

nem por nossos engenheiros, nem por nossas fábricas, mas por nosso nome”.72 

Em um mundo medido pelo dinheiro, pode-se entender a importância da marca em 

termos financeiros tendo em vista que quando a empresa de cigarros Philip Morris comprou a 

empresa de alimentos Kraft por US$ 12,9 bilhões de dólares, US$ 11,6 bilhões eram relativos 

a ativos intangíveis.73 

Ao se falar em marcas e na importância delas há que se mencionar o local fundamental 

onde elas estão expostas e ganham destaque de celebridade nas vitrines para o deleite de 

poucos e a cobiça de muitos: o shopping center. O shopping oferece  a réplica do mundo ideal 

– aquele que o consumidor gostaria de ter na sua vida diária – segurança, conforto e variedade. 

O shopping Center clama à cumplicidade do sujeito: espetacular palácio do consumo, 

espetacular espaço do narcisismo.74 

Ao se falar em shopping cabe resgatar um anúncio no shopping Rio Sul divulgado em 

sua fachada há alguns anos atrás com os seguintes dizeres: "Saia do mundo virtual, venha para 

o mundo real!". O anúncio buscava atrair o público para o shopping argumentando que ficar 

em casa, utilizando equipamentos eletrônicos e navegando pela Internet seria uma perda de 

tempo e as pessoas não estariam vivendo de fato a vida se permanecessem dentro de uma 

bolha tecnológica. Os shoppings certamente sentiram-se pressionados a desenvolver uma 
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estratégia de marketing e de comunicação, pois houve um "boom" de compras pela Internet e 

as vantagens de se comprar em casa pareciam ser grandes, especialmente nas grandes 

metrópoles aonde se paga para estacionar, há filas intermináveis para ir ao banheiro, para 

comprar qualquer coisa e até para sair e pagar o estacionamento. Isto tudo sem mencionar o 

perigo de sair nas ruas à noite. 

O interessante no exemplo da propaganda do shopping Rio Sul é a contradição do 

argumento. Pois o shopping pode ser qualquer coisa, menos referência de realidade (se é que 

isso existe). Tudo é cuidadosamente planejado e construído em um shopping para ele parecer 

real, quando na verdade ele é um simulacro de realidade, uma imitação de um mundo que 

nunca existiu; um mundo seguro, livre de assaltantes, de desgraças, do tempo (não se 

observam relógios), repleto de lojas de todos os tipos, com vitrines sedutoras procurando 

atrair e acolher os consumidores. Nesses ambientes, costuma-se perder a noção de dia e de 

noite e de quanto se pode gastar e tudo tem aparência de fake, inclusive a sociabilidade 

desenvolvida através das relações de interesse entre o vendedor e o cliente/consumidor. 

No universo comunicacional, que Muniz Sodré (2006) nomeia como “social 
irradiado”, a disseminação das mensagens, entre espaços de absorção, transforma o 
fluxo histórico da vida social em projeções fantasiosas, numa vasta operação de 
próteses (telas, vídeos, máquinas inteligentes, tecnoburocratismo etc.). Ao 
conhecido universo do encadeamento, que supunha lógicas de causa e efeito e 
relações em presença, sobrepõe-se a telerrealidade e a midiatização, e afrouxam-se 
os laços identitários diretos de sociabilidade. De certa forma, criam-se dois tipos de 
Brasil: o real e o virtual (ou telerreal). É nos interstícios destes dois tipos – 
freqüentemente em violento confronto, devido à disparidade de condições materiais 
e de cidadania – que o sistema da moda se insere; inserção em que se observa a mão 
e a contramão dos contatos realizados.75 

Além disso, há outra questão a ser avaliada na propaganda que remete à citação de 

Muniz Sodré sobre o real e o virtual ao imaginar que o "real asséptico" proposto pelo 

shopping é justamente o oposto da realidade da periferia, ou seja, novamente a "realidade" do 

shopping se choca com a verdade de muitos. Apesar de toda ilusão envolvida em uma ida ao 

shopping, é lá que "desfilam" milhares de marcas que fazem mil promessas a quem levá-las 

para casa. 

A grife passa a ser o reflexo do glamour encontrado no mundo da moda. Vestir uma 
determinada marca "revela" o poder de cada um, pois não são muitos os que podem 
pagar pelos tailleurs da Chanel, ou as calças de linho da Mariazinha. Os hippies e 
sua cultura alternativa, o desprezo da riqueza e do poder são esquecidos."76 

                                                 
75 VILLAÇA, Nízia. "Comunicação, consumo e políticas periféricas". In: Revista Cenários da Comunicação. 
Vila Maria - São Paulo. (no prelo). 
76 VILLAÇA, Nízia. A edição do corpo – tecnociência, artes e moda. Barueri: Estação das Letras Editora, 2007. 
p. 206. 



 

 

52

Enquanto isso, o homem contemporâneo vive um momento de super-conexão 

instantânea com os quatro cantos do mundo. A globalização proporcionada pelas novas 

tecnologias da comunicação como a Internet, os banco de dados, o e-mail, o e-phone e mais 

um monte de "es" que fazem o Japão parecer vizinho de porta, por exemplo. As informações 

chegam a quase todas as pessoas e a moda também circula por todos os meios. Tudo vira 

passarela e todos querem aparecer bem na fita. Afinal, o mundo é monitorado 24 horas por dia, 

365 dias por ano e nunca se sabe quando a imagem de alguém vai ganhar destaque no cenário 

global e aí a indústria do consumo cuida do resto e tudo pode acontecer: sair na Playboy, 

lançar marca de maquiagem própria e até bonequinhas de si mesma. Quando se vira um 

produto, o nome da pessoa adquire status de etiqueta capaz de vender de panelas a mísseis 

atômicos. 

Com uma espécie de Big Brother monitorando a população planetária, todos estão 

sempre prontos para aparecer e a moda toma conta das ruas e das periferias, das cidades. Tudo 

vira espetáculo e a moda se envolve com o consumo e produz instalações cujas marcas estão 

por trás tentando montar espaços lúdicos e atraentes para os consumidores-apreciadores de 

arte e moda. "A gestão da marca é o grande desafio no capitalismo de imagens que não pára 

de criar pseudo-sujeitos e pseudo-acontecimentos. A marca fabrica verdadeiros romances e 

narrativas provenientes de diversos campos com alusões, notadamente, às novas 

tecnologias."77 

 Há um envolvimento entre moda, corpo, consumo e responsabilidade social. Essa 

imbricação passa a envolver as pessoas, as cidades, as ruas. Há todo um debate entre a 

produção considerada originária do "centro", das galerias de arte, das editorias de moda, das 

propagandas na mídia, ou seja, provenientes de canais e instituições oficialmente respeitadas 

por ditar a moda, os hábitos de consumo, as etiquetas in e out e a produção considerada 

periférica, que foge dos circuitos usuais e tradicionais. 

A importância da periferia para a criação de novos nichos de consumo e agregação 
de valor a marcas já estabelecidas é crescente no cenário globalizado, que cria 
simultaneamente o homogêneo e o interesse pelo heterogêneo.78 

Hoje existe o intercâmbio entre centro e periferia. Este processo pode se dar de 

diferentes formas. Pode ocorrer a reapropriação dos produtos da periferia pela indústria 

cultural. Há casos em que a periferia realmente consegue fazer seus frutos caírem no gosto da 
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massa, sem parecer que o centro abriu uma concessão para isso. Mas, observa-se também o 

aproveitamento politicamente correto da produção periférica, às vezes quase como uma nova 

forma de filantropia. Muitas empresas e/ou pessoas sabem, por exemplo, que só conseguirão 

patrocínio para os seus projetos se apresentarem nestes a utilização de produtos e serviços 

oriundos da periferia cultural.  

Um exemplo que parece ter dado certo foi o da "Parceria Carioca" que hoje possui 

lojas em Ipanema, Gávea e Jardim Botânico. A Parceria começou com um curso de técnicas 

de artesanato ministrado pela designer Flávia Torres através do projeto São Cipriano de 

profissionalização de meninas em Campo Grande, na periferia do Rio de Janeiro, 

implementado por Marilene Figueredo. Hoje os produtos criativos estão nas lojas da zona sul 

do Rio. Assim, a periferia conseguiu entrar no eixo central.79 

Por outro lado, para Octávio Ianni (1996), a informática e as telecomunicações 
desempenham um papel importante nas transformações urbanas, acelerando ritmos, 
abrindo novas possibilidades de dinamização das forças produtivas, criando meios 
rápidos, instantâneos e abrangentes de produção e reprodução material e cultural. É 
nessa complexa rede que se inscrevem nossas questões a propósito da moda e da 
política periférica, buscando captar os sentidos da hibridação presente na sociedade 
contemporânea quando a cidade partida vai abrindo espaço para outras negociações 
que utilizam de forma positiva ou negativa as estratégias de visibilidade. 
Na repaginação da periferia, o circuito da mediação fashion abre progressivamente 
seu campo performático geográfica e simbolicamente, pondo em cena agônica o 
corpo hegemônico e as corporeidades pluriformes da periferia.80 

Ao partir da periferia para o outro extremo que é o centro do centro, representado pela 

classe AAA, é preciso apontar para uma questão diametralmente oposta: os bens de luxo. 

Apesar de haver toda uma política e campanhas em prol da diminuição da desigualdade e de 

como é os gastos exorbitantes com bens supérfluos chegam a ser acintosos, os bens de luxo 

não perderam seu lugar ao sol, muito pelo contrário. A questão é que eles existem pois além 

de aumentar a produção industrial e os lucros, existem pessoas que realmente os utilizam 

como arma de exclusão. Há marcas e objetos que nunca poderão ser consumidos pela grande 

maioria da massa de consumidores e aqueles que os possuem e ostentam sabem que estão se 

diferenciando da massa. As teorias do economista e sociólogo americanos Thorstein Veblen já 

tentaram explicar o motivo do exagero dos ricos: 

As pressões tornaram-se mais duras e mais dispendiosas do que nunca para que os 
ricos se tornem consumidores contumazes. Em seu clássico tratado sobre a riqueza 
escrito em 1899, A Teoria da Classe Ociosa, Thorstein Veblen cunhou a expressão 
"consumo conspícuo"  para explicar os excessos da Era do Ouro. Veblen disse que 
os endinheirados compravam artigos caros como uma maneira de se identificar com 
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os integrantes de uma classe ociosa. Desperdícios e excesso não só eram tolerados 
pelos ricos, como eram necessários para mostrar seu status na escala social. Em uma 
sociedade de consumo, o status é sinalizado pelos gastos. 
 "A base da boa reputação em qualquer comunidade industrial altamente organizada 
reside, em última análise, em seu poder de compra; e os meios de mostrar essa força, 
e conquistar ou manter um bom nome, são o lazer e o consumo conspícuo." Do 
outro lado da moeda, "não consumir na devida quantidade e qualidade torna-se uma 
marca de inferioridade e demérito".81 

As teorias de Veblen de que as pessoas que não precisam trabalhar acabam por 

acumular bens materiais para ostentar e ocupar uma posição de destaque na sociedade são 

consideradas fora de moda e ultrapassada, mas para o país "Riquistão" elas ainda parecem 

fazer algum sentido. Seja por um motivo ou por outro, há ainda um grande mercado em torno 

dos produtos de luxo. Sofisticação, símbolo de poder, ostentação, motivo de sonho, desejo 

quase inatingível. O luxo pode ter vários significados. “Não é um consumo racional, é um 

consumo emocional” afirma Carlos Ferreirinha, diretor da MCF Consultoria & Conhecimento, 

especializada no mercado de alto padrão.82 

Um exemplo dessa pretensa diferenciação que causou polêmica foi o assalto do 

apresentador de TV Luciano Huck83 em São Paulo. Ele teve o seu relógio da marca Rolex 

roubado e escreveu uma carta indignada em um jornal. Poderia ter sido mais um assalto em 

uma metrópole brasileira, mas a soma de celebridade com um dos objetos mais fetichizados 

do mercado tornou o incidente quase num fato sociológico. No desabafo de Luciano Huck, no 

jornal "Folha de S. Paulo" ele argumentou pagar muito de impostos, ser um cidadão correto, 

ter desenvolvido a ONG Instituto Criar de TV e Cinema. 

O interessante é que o episódio teve grande repercussão e chamou a atenção de muitas 

pessoas cujas opiniões se dividiram: alguns acreditavam ser um absurdo o fato de por ser 

famoso Luciano Huck conseguir um espaço na mídia para expressar sua indignação, enquanto 

cidadãos tão honestos, porém mais pobres, jamais terem o direito de falar como ele teve.  

Outro pivô da discussão, talvez o que tenha causado mais revolta nas pessoas, foi o 

fato de ele estar usando um Rolex, estimado em mais de R$ 40.000,00, em um país com 

extrema pobreza e desigualdade social. Talvez, se a notícia saísse apenas como o assalto de 

um relógio qualquer não tivesse provocado tantas reações e aí está um dos pontos cruciais. Há 

todo um imaginário coletivo em torno da marca Rolex. Além de representar elegância, 

excelência e riqueza; possuir um relógio Rolex pode significar fazer parte de um seleto grupo 
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do qual há inúmeros excluídos. É como se a junção desse imaginário com a fama fizesse de 

Luciano Huck um cidadão de categoria superior, um superconsumidor, que tem voz ativa na 

mídia, muito mais do que a maioria, que pode promover mudanças no jogo político. Esta é a 

mensagem transmitida. Aliás, no livro "Riquistão", de autoria do jornalista Robert Frank, 

sobre a vida dos milionários norte-americanos encontra-se uma definição da importância de 

um relógio de luxo, o significado do objeto para seu dono, ao mesmo tempo em que revela o 

poder político conferido ao dono através do referido bem de consumo: 

"(...) Um relógio tem de ser interessante. Tem de ser complicado. Ter um belo 
design, ser bonito. Tem de ser um exemplar em que você dá corda a cada manhã, 
limpa as peças e fica admirando o trabalho artesanal. Você desenvolve uma relação 
com o seu relógio." 
Um bom relógio, ele acrescenta, é também um manifesto.84 

O ocorrido com Luciano Huck não deve servir para levantar bandeiras a favor ou 

contra o seu protagonista, a marca do relógio ou a comunidade revoltada, mas sim novamente 

chamar a atenção para o consumo como parte dos rituais da sociedade: como marcador de 

datas, de identidade, de valores, classes sociais e, neste caso específico, de poderio econômico 

e político. E o consumo tem na marca um sintetizador de tudo isso. 

Ainda em se tratando de relógios e de marcas inacessíveis, o "Riquistão" mostra como 

tudo é relativo e o relógio de Huck seria considerado mais do que normal diante da classe de 

superbilionários americanos que fazem questão de possuir marcas desconhecidas da maior 

parte das pessoas. O número um de vendas nesta classe são os relógios da marca Franck 

Muller: 

(...) Franck Muller é uma das inúmeras novas marcas conhecidas somente pelos 
ricos. Não são comercializadas nem barateadas pelo marketing de massa, pelo 
menos por enquanto. E são encontradas apenas em pequenas butiques (é necessário 
ter indicação), as peças são vendidas a preços que garantem que o clube de 
proprietários continue pequeno e exclusivo. 
O Franck Muller mais barato, feito de quartzo e aço inoxidável, custa US$ 4.800,00. 
Os modelos mais caros são vendidos por mais de US$ 600 mil.85 

A revista Veja Rio criou uma edição especial intitulada “O mundo do luxo” e dentro as 

entrevistas realizadas com consumidores alguns trechos deixam bem claro a importância da 

marca no imaginário de quem compra. A relações-públicas Patrícia Brandão disse “prefiro ter 

um blazer do Armani a dez outros de qualidade inferior” e Fernanda Basto declarou “hoje, 
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meu sonho de consumo é um belo solitário, mas com nome e sobrenome, como todo brilhante 

que se preze.”86 

A publicidade certamente se aproveita e incentiva estes desejos e expectativas em 

torno de objetos de consumo. Na revista Cláudia, encontra-se um anúncio de um óculos da 

marca Bulgari, no valor de R$ 1.751,00, com os seguintes dizeres: “Sejam de grau ou escuros, 

os óculos refletem a personalidade, transmitem mensagens, completam o estilo. Com tal 

importância visual, merecem ser escolhidos a dedo – a armação correta pode realçar os pontos 

fortes, esconder defeitinhos, equilibrar linhas de expressão. Fique de olho nas nossas 

sugestões, que levam em conta o formato do rosto.”87 O interessante a observar neste anúncio 

é que a função de fato do óculos de grau (melhorar a visão) ou do óculos escuro (proteger a 

vista dos raios solares) nem é mencionada. Na verdade, é deixado bem claro que o importante 

são as questões subjetivas como o visual, a mensagem que transmite e não a funcionalidade 

dos óculos. 

 É importante observar que as marcas hoje não estão apenas restritas a objetos 

propriamente ditos. Pessoas e cidades podem e, de fato, se transformam em verdadeiras 

etiquetas desejadas por muitos no mundo globalizado. Há exemplos de várias metrópoles 

mundiais que assumiram um status de marca e são usadas para vender desde roupas, bolsas e 

relógios até estilos de vida, idéias e produtos de comunicação. Um grande exemplo é o da 

cidade de Nova York que se transformou em um personagem da série americana "Sex and the 

City"88, influenciando a vida das protagonistas e do público que as assiste. Sem as marcas 

Prada, Armani, Manolo Blahnik, Jimmy Choo e outras, ou sem os restaurantes e boates da 

moda que existem em cada esquina de Nova York, não haveria história. 

 Outro exemplo mais próximo e já abordado é o da cidade do Rio de Janeiro que 

também adquiriu status de uma grande e vendável marca no cenário mundial a ponto de 

muitas empresas procurarem associá-lo a sua própria marca para alavancar as vendas. "O 

publicitário Marcelo Giannini, da agência Loja, afirma que atualmente a publicidade associa 

com orgulho o Rio de Janeiro a um produto para agregar valor à marca."89 Outro publicitário 

que percebeu a oportunidade no Rio de Janeiro foi Nizan Guanaes, ele idealizou o evento 

Claro Rio Summer apostando no apelo da cidade e em resposta à revista L'Officiel se não 

estaria reduzindo o Rio ao estereótipo de praia, sol e biquíni ele diz: 
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Isso a faz ser o que é. São os corpos mais bonitos do mundo desfilando pelas praias 
mais bonitas do mundo. E quanto aos estereótipos, isso é uma bobagem. Dizer que 
Nova York é moderna é estereótipo? Ou falar sobre o charme de Paris, Cidade Luz, 
é um estereótipo? Nenhuma dessas duas cidades se sente menor com isso. O Rio é a 
maior marca referência do Brasil lá fora, e pode ser a porta de entrada do país na 
moda internacional. Tem um apelo único. 90 

Mas nem só de glamour descompromissado vive o mundo do consumo. Já foi 

observado que há toda uma corrente de pessoas preocupados com o consumo responsável.  E, 

pensando em atrair esse tipo de público para a causa do consumo consciente foi utilizada a 

capacidade de apelo e persuasão das marcas. Os "selos verdes" nada mais são do que marcas. 

Entretanto, ao invés de apostar nos sonhos fetichizados de status, beleza e poder eles contam 

com o senso crítico e o engajamento social dos cidadãos. Eles estão ocupando cada vez mais 

espaço nas prateleiras, nas lojas e nas propagandas. Um exemplo de "selo verde" é o do 

"Planeta Sustentável". Ele é um movimento que se define da seguinte maneira: Agir de 

maneira sustentável é atender as necessidades do presente sem comprometer as possibilidades 

de as futuras gerações atenderem as suas próprias necessidades. Para ser sustentável, qualquer 

empreendimento humano deve ser ecologicamente correto, economicamente viável, 

socialmente justo e culturalmente aceito.91 

Alterando os seus hábitos, fazendo opções esclarecidas, o neoconsumidor posiciona-
se como um ator livre que avalia os riscos e discrimina os produtos. A "tomada de 
palavra" não é apenas uma reação desencadeada por experiências de consumo 
decepcionantes ou supostamente perigosas, mas é também um dos meios ao alcance 
do indivíduo para afirmar a sua subjetividade autônoma e a sua identidade pessoal. 
Através da rejeição e das escolhas feitas de forma consciente, o consumidor 
experimenta uma autonomia que se concretiza na prudência, no discernimento, na 
capacidade de mudar e de questionar o existente. Não se trata de uma mera defesa 
contra o mundo exterior, mas de um instrumento de apropriação individual de uma 
parte do mundo dominado pelo mercado. Aquilo que poderíamos chamar "cogito do 
hiperconsumo" surge como uma das expressões da escala individualista, uma 
maneira de construir um poder pessoal num território de extrema proximidade, num 
momento em que os grandes projectos colectivos perderam o seu antigo poder de 
mobilização92  

A escolha da marca pode representar muito mais do que o acesso a sonhos inatingíveis, 

ela pode significar opções de ideologia. Na falta de projetos coletivos e movimentos sociais 

consistentes as marcas assumiram o cenário seja para se apresentar como novos projetos 

sociais e corretos; para preencher a lacuna com motivos a priori fúteis e fantasiosos; ou 

mesmo para exercer o poder e dar continuidade à luta de classes através delas. A marca pode 

participar dos processos de subjetivação do indivíduo. 

                                                 
90 L'Officiel. "De olho no Rio". nº 26, novembro de 2008. p. 121. 
91 Disponível em: http://planetasustentavel.abril.uol.com.br/movimento/. Acessado em 26 de novembro de 2008. 
92LIPOVETSKY, Gilles. A felicidade paradoxal – Ensaio sobre a sociedade do hiperconsumo. Tradução: 
Patrícia Xavier. Lisboa: Edições 70, 2007. p.118 e 119. 
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Seja como for, é preciso analisar o consumo e as mercadorias como um constructo 

cultural e, para isso, considerar alguns pontos. Um deles consiste no fato de o objeto poder 

adquirir significados e valores diferentes conforme os contextos, locais, tempos e culturas em 

que forem inseridos. Um arco e flecha para um índio em sua tribo pode significar, de forma 

pragmática, alimentação e proteção; já em um museu, adquire um valor histórico e cultural. 

Mais uma vez, entra o conceito de que o consumo está circunscrito a processos culturais e 

sociais em constante mutação. Os bens de consumo representam códigos e ajudam a compor 

um significado em função do uso que é feito deles em uma dada sociedade. Esse pensamento 

é clarificado pela frase de Mary Douglas: "os bens são neutros, seus usos são sociais; podem 

ser usados como cercas ou como pontes."93    

Outro ponto importante é que, em nações capitalistas ocidentais, é impossível pensar a 

vida, ignorando o consumo. Mas na época do livre mercado, nem todas as relações de 

consumo são livres de regras e normas, ainda que implícitas. Do ponto de vista ético e moral, 

há certos elementos que não podem ou não deveriam ser comprados e vendidos, como 

exemplo pessoas, a honra, o voto. Nesses casos, quando não há sanções legais, ocorrem 

punições sociais, repúdio da comunidade etc. 

Outro ponto é que os bens seriam a parte visível, concreta da cultura. Ao exercer o 

poder de compra, o consumidor revela muito de si. Ao observar um carrinho de supermercado 

de alguém, ou vasculhar o seu lixo, muito pode ser dito sobre os hábitos e valores de 

determinada pessoa. Se em um carrinho só se encontram produtos orgânicos, vegetais, soja, 

cereais e sucos, acredita-se que esse consumidor seja vegetariano e preocupado com questões 

ambientais. É claro que esta avaliação pode futuramente se revelar equivocada, mas a 

interpretação não foi arbitrária; ela veio de uma rede social de significação compartilhada por 

uma sociedade e qualquer pessoa dessa comunidade que tentasse realizar uma interpretação 

com base nos produtos presentes naquele carrinho, chegaria provavelmente a conclusões 

semelhantes, o que leva a crer que os bens de consumo comunicam, representam mensagens 

em uma dada construção social, de espaço e tempo, quer se queira ou não. 

Observar apenas um objeto também não traz muitas informações pois "o significado 

está nas relações entre todos os bens, assim como a música está nas relações marcadas pelos 

sons e não em qualquer nota.94  

                                                 
93 DOUGLAS, M.; ISHERWOOD, B. O mundo dos bens: para uma antropologia do consumo. Tradução Plínio 
Dentzien. 1ª ed., 1ª Reimpressão. Rio de Janeiro: Ed. UFRJ, 2006. p. 36. 
94 DOUGLAS, M.; ISHERWOOD, B. O mundo dos bens: para uma antropologia do consumo. Tradução Plínio 
Dentzien. 1ª ed., 1ª Reimpressão. Rio de Janeiro: Ed. UFRJ, 2006. p. 121. 
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Em vez de supor que os objetos sejam em primeiro lugar necessários à subsistência e 
à exibição competitiva, suponhamos que sejam necessários para dar visibilidade e 
estabilidade às categorias da cultura. É prática etnográfica padrão supor que todas as 
posses materiais carreguem significação social e concentrar a parte principal da 
análise cultural em seu uso como comunicadores.95 

Assim, os bens materiais participam dos processos de subjetivação dos seres humanos, 

dizem algo sobre as pessoas. Mas, para Mary Douglas, "(...) os bens de consumo 

definitivamente não são meras mensagens; eles constituem o próprio sistema. Tire-os da 

interação humana, e você desmantela tudo."96 

O principal problema da vida social é fixar os significados de modo que fiquem 
estáveis por algum tempo. Sem modos convencionais de selecionar e fixar 
significados acordados, falta uma base consensual mínima para a sociedade. Tanto 
para a sociedade tribal, quanto para nós, os rituais servem para conter a flutuação 
dos significados.(...) 
(...) Rituais mais eficazes usam coisas materiais, e podemos supor que, quanto mais 
custosa a pompa ritual, tanto mais forte a intenção de fixar os significados. Os bens, 
nessa perspectiva, são acessórios rituais; o consumo é um processo ritual cuja 
função primária é dar sentido ao fluxo incompleto dos acontecimentos.97 

O consumo ocupou em sociedades primitivas as funções econômica e simbólica/signo 

separadamente. Hoje, não se observa quase a distinção entre uma e outra, mas para 

Baudrillard98 um estudo mais aprofundado dos bens de consumo deveria ir além de seu valor 

de uso e da satisfação, priorizando trocas simbólicas, aspectos de diferenciação de classe 

social e tentativas de marcar o pertencimento a determinados grupos, como uma carteirinha de 

um clube. Cada objeto adquirido representava mais um signo, tinha sua importância 

proveniente do código social que estabelecia para os outros, e não pelas vantagens ou prazeres 

individuais que proporcionava ao comprador. Compravam-se prestígio, status, enfim uma 

posição de destaque, talvez até de protagonista da sociedade do espetáculo. 

Atualmente, observa-se uma modificação nas funções clássicas do consumo. Em meio 

a uma realidade em que o indivíduo assumiu a posição de destaque, os valores simbólicos do 

consumo não se concentram mais em divulgar a identidade econômica e social, diferenças de 

idade, preferência sexual e outros gostos. O consumo agora revela a identidade cultural e 

singular de cada ator social. Mesmo que através de produtos feitos em massa, quando uma 

pessoa os escolhe (e nesse processo exclui tantos outros) dá a eles seu toque pessoal, 

                                                 
95 DOUGLAS, M.; ISHERWOOD, B. O mundo dos bens: para uma antropologia do consumo. Tradução Plínio 
Dentzien. 1ª ed., 1ª Reimpressão. Rio de Janeiro: Ed. UFRJ, 2006. p. 105. 
96 DOUGLAS, M.; ISHERWOOD, B. O mundo dos bens: para uma antropologia do consumo. Tradução Plínio 
Dentzien. 1ª ed., 1ª Reimpressão. Rio de Janeiro: Ed. UFRJ, 2006.p. 120. 
97 DOUGLAS, M.; ISHERWOOD, B. O mundo dos bens: para uma antropologia do consumo. Tradução Plínio 
Dentzien. 1ª ed., 1ª Reimpressão. Rio de Janeiro: Ed. UFRJ, 2006. p. 112. 
98 BAUDRILLARD, Jean. Para uma crítica da economia política do signo. Tradução de Aníbal Alves. Lisboa: 
Edições 70, 1972. p. 12. 
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organiza-os em sua realidade, em seu lar, retirando-os de prateleiras massificadas e 

ressignificando-os com as suas subjetividades, as suas peculiaridades e o seu modus vivendis. 

Forma-se uma espécie de "casulo" que Lipovetsky denomina de "consumo criador". Sobre 

isso, ele diz: 

Pelo menos de forma parcial, eu revelo quem sou, enquanto indivíduo singular, 
através daquilo que compro, dos objetos que povoam o meu universo pessoal e 
familiar, através dos signos que combino "a meu modo". Numa época em que as 
tradições, a religião ou a política são menos suscetíveis de produzir uma identidade 
central, o consumo encarrega-se cada vez mais de criar uma nova função identitária. 
Na corrida às coisas e ao lazer, e de forma mais ou menos consciente, o Homo 
consumericus esforça-se por dar uma resposta tangível, ainda que superficial, à 
eterna questão: quem sou eu?99 

 Assim, a pergunta ecoa na mente de cada indivíduo. Certamente ela nunca será 

respondida com precisão. Mas é certo que na atual sociedade capitalista e ocidental o 

consumo, seus bens materiais e simbólicos, suas marcas e seus meios de comunicação têm 

muito a revelar sobre cada ser humano que, é importante lembrar, antes de ser um Homo 

consumericus sempre será, em primeiro lugar, um Homo sapiens. 

                                                 
99 LIPOVETSKY, Gilles. A felicidade paradoxal – Ensaio sobre a sociedade do hiperconsumo. Tradução: 
Patrícia Xavier. Lisboa: Edições 70, 2007. p. 38 e 39. 



 

 

61

6. Conclusão 

 
Este trabalho se focou na relação entre consumo e comunicação e nos significados 

simbólicos do consumo, sobretudo na contemporaneidade. Certamente, esses significados 

extrapolam qualquer questão objetiva e utilitária que se possa ter acerca dos objetos de 

consumo, sem os quais a vida em sociedade seria infinitamente diferente ou até impossível. 

A polissemia atravessa qualquer bem de consumo. Cidadania, exclusão, inclusão, 

subjetivação, relacionamento, identificação, atitude, consciência, diferenciação, valores, moda, 

corpo, crença, expressão e comunicação são palavras que traduzem alguns dos significados 

simbólicos apreendidos do universo do consumo e de seus bens através deste trabalho. É fato 

que existem muitos outros inexplorados e que ainda surgirão, mas é certo também que todos 

eles revelam e desnudam a sociedade contemporânea, às vezes, mais do que milhares de 

discursos. 

 Os corpos e adereços de consumo são transformados em meios de comunicação, 

transmitindo quase que por osmose as informações e códigos novos adquiridos na última 

revista, site ou comercial assistido. "A vitrine do shopping falou que para ser feliz eu deveria 

comprar aquela bolsa e agora que eu tenho aquela bolsa, tenho que ter aqueles sapatos para 

estar na moda e para meu corpo poder transitar "livremente de acordo com o esperado" pela 

minha tribo e assim cada corpo é como uma célula de um imenso organismo planetário 

interligado pelas veias, artérias e capilares que são os meios de comunicação". Cada célula, ou 

seja, cada ser também é uma filial, uma distribuidora dos canais e transmite a outras células 

(indivíduos) o que falta nelas e absorve algo para suprir suas carências e assim todos em um 

curto espaço de tempo conhecem os signos mundiais. Isto porque: 

O consumo se constitui como processo sociocultural em que se dá a apropriação e o 
uso dos produtos, sendo mais que simples exercícios de gosto, ou compras 
irrefletidas. Não se pode falar de uma sobredeterminação da produção para mercado 
ou, por outro lado, apostar apenas no aspecto lúdico e autônomo da criação de um 
estilo de vida que o consumo, por meio do discurso fashion em todas as suas 
variantes e suportes, propicia. A "desordem" proveniente de slogans como "nada de 
regras, apenas escolhas", celebrada por alguns, não representa necessariamente a 
implosão do social. Exige, sim, a leitura de um recorte mais frouxo no interior do 
espaço social.100 

Estudar o processo cultural sociocultural do consumo é estudar a sociedade para 

conhecer melhor como se dão os relacionamentos dos indivíduos uns com os outros e consigo 

mesmo. Há que se entender um fenômeno tão avassalador quanto o consumo, capaz de levar 

                                                 
100 VILLAÇA, Nízia. A edição do corpo – tecnociência, artes e moda. Barueri: Estação das Letras Editora, 2007. 
p. 149. 
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algumas pessoas a cometer atos de loucura em nome dele. A antropóloga Mirian Goldenberg 

fala um pouco sobre o prazer de comprar que é retratado em livros de ficção como os da 

escritora Sophie Kinsella: 

A escritora inglesa Sophie Kinsella usa metáforas bem básicas para explicar o prazer 
de comprar no livro Os Delírios de Consumo de Becky Bloom, divertido romance no 
estilo Bridget Jones: "Como é? É como passar fome durante dias, depois encher a 
boca de torrada quentinha com manteiga. É como acordar e se dar conta de que é fim 
de semana. É como os melhores momentos do sexo". Ou às vezes até melhor – e é aí 
que se deve ter cautela. O prazer das compras se torna problemático quando substitui 
outros. "Nas minhas pesquisas, já entrevistei mulheres que, entre comprar roupas e 
transar com o namorado, diziam que o prazer de fazer compras era maior que o do 
sexo", diz a antropóloga Mirian Goldenberg. 101 

É inegável o poder que o consumo exerce sobre os indivíduos e o poder que oferece a 

eles. Alguns se envolvem mais, outros menos. Independentemente de juízo de valor, é fato 

que a sociedade como é concebida atualmente se estruturou em torno do consumo e ele 

assume tamanha importância, movimenta tantas vidas muito além de sua função objetiva; o 

consumo e seus objetos marcam mais pelos significados simbólicos que assumem ao longo de 

cada momento histórico, político e social do que pelo valor de uso. 

Há dois filmes que permitem uma interessante visualização do mundo do consumo. O 

primeiro deles é de ficção, uma sátira da vida moderna, é "O Show de Truman – o show da 

vida"102, nele Jim Carrey interpreta Truman um vendedor de seguros que começa a se sentir 

desconfortável com a vida que leva. Tudo parece muito repetitivo, sem novidades, 

programado, simulado, falso. A vida dele é tão harmoniosa como se estivesse sempre dentro 

de um comercial de margarina. Ele se sente vigiado e resolve investigar, por fim, descobre 

que toda a sua vida era falsa e ele vivia em uma espécie de Big Brother com sua intimidade 

sendo transmitida 24 horas por dia para todo mundo. Sua vida era uma série de TV e ele não 

sabia. Sua personalidade, seu corpo, tudo nele foi transformado em um ótimo produto humano, 

acompanhado por diversos telespectadores e, através da marca “Truman”, eram vendidos uma 

série de outros produtos, como os alimentos, produtos de limpeza e tudo o mais que se 

pudesse vender. 

No tocante ao show de Truman é importante observar que a sua história não é tão 

fantasiosa assim, nem tão distante da realidade. Primeiro porque hoje em dias há poucos 

momentos e locais nos quais não somos filmados, muitas pessoas até querem ser filmadas e 
                                                 

101 CAMACHO, Marcelo."As incríveis atletas de shopping Campeãs de consumo contam segredos do mais 
feminino dos prazeres: as compras". Veja Mulher – Edição Especial, agosto de 2003.  
102 O Show de Truman: o show da vida. Título original: The Truman Show. Gênero: drama. Ano de lançamento 
(EUA): 1998. Direção: Peter Weir. Roteiro: Andrew Niccol. 
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disponibilizam seus vídeos pessoais no site You Tube como se estrelassem uma novela. E, em 

segundo lugar, através dos bens de consumo usados e carregados constantemente pela maior 

parte das pessoas, todos acabam tornando-se um pouco (ou muito) divulgadores das marcas e 

dos objetos de consumo conquistados. Não é de se estranhar que as trajetórias individuais 

tenham se transformado em shows na sociedade do espetáculo. 

O outro filme trata-se do premiado curta-metragem “Ilha das flores”103 , escrito e 

dirigido por Jorge Furtado. O documentário narra de forma didática, mas pouco convencional 

e irônica a história dos seres humanos, de suas mercadorias e de como o capitalismo de 

consumo gera discrepâncias e desigualdades econômicas e, conseqüentemente, disparidades 

culturais e sociais.  

Através do acompanhamento do trajeto percorrido por tomates, desde o seu plantio até 

o seu descarte em um local chamado "Ilha das Flores", e com o uso de uma linguagem 

simples e quase pueril, como se estivesse descrevendo todos os detalhes a um ser de outro 

planeta, Jorge Furtado faz as pessoas perceberem como os seus hábitos de consumo diários 

mais simples podem atingir indivíduos aparentemente distantes. Não há como viver isolado e 

nem ignorar o fato de que as opções de consumo de cada indivíduo podem influenciar a vida 

dos demais.  

O curta-metragem mostra que os seres humanos possuem o "tele- encéfalo altamente 

desenvolvido e o polegar opositor" fato que gera uma grande capacidade de armazenar, 

processar e raciocinar. Além disso, o polegar opositor permite o movimento de pinça que 

possibilitou o desenvolvimento dos humanos, diferente dos demais animais. Assim, o ser 

humano foi capaz de desempenhar atividades como cultivar tomates, cuja função objetiva 

seria alimentar as pessoas. A voz em off explica que o "Sr. Suzuki" planta os tomates não para 

comer, mas para vendê-los ao mercado e obter dinheiro. 

E assim vai conectando e explicando as origens do dinheiro que praticamente 

extinguiu a troca de objetos por objetos, passando a ocorrer a troca de objetos por dinheiro. 

Seguindo a explicação simples do filme, para facilitar a troca de alimentos, como o tomate, 

por dinheiro, surgiram os mercados. Há uma dona de casa que vai ao mercado comprar 

tomates e carne de porco para alimentar sua família e ela usa para isso o dinheiro que obteve 

com a venda de perfumes.  

                                                 
103 Ilha das Flores. Título original: Ilha das Flores (Brasil). Gênero: documentário. Ano de Lançamento: 1989. 
Direção: Jorge Furtado. Roteiro: Jorge Furtado. 
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Ocorrem explicações sobre o lucro. Ao preparar o molho para a carne, ela joga no lixo 

um tomate estragado que vai para o lixão localizado na "Ilha das Flores", onde há muitos 

porcos que certamente irão considerar o tomate desprezado pela dona de casa ótimo para seu 

consumo. O porco tem um dono que também é proprietário de um terreno na Ilha das Flores 

que foi cercado para prender os porcos e evitar a entrada de outros seres humanos. Os 

funcionários do dono dos porcos separam o lixo de origem orgânica considerado adequado 

para os animais e, o que foi desprezado até para os porcos, acaba sendo disputado por seres 

humanos famintos, pobres e sem dono. Cada grupo de 10 pessoas tem 05 minutos para 

recolher o que quiser do lixo considerado impróprio para os porcos. O documentário mostra 

que o motivo de os seres humanos da Ilha das Flores virem depois dos porcos é o fato de não 

terem dinheiro e nem dono. 

Para finalizar, Jorge Furtado encerra o filme com a frase "os humanos se diferenciam 

de outros animais por terem o tele-encéfalo altamente desenvolvido, o polegar opositor e por 

serem livres". 

A miscelânea de informações a priori desnecessárias e simplistas sobre o trajeto do 

tomate revela muito sobre a sociedade de consumo estudada neste trabalho. Faz lembrar que 

os objetos de consumo, seus usos e significados simbólicos se constroem no seio da sociedade 

e cada indivíduo tem sua parcela de participação nesse hipertexto formado pela teia do 

consumo. Mostra que há enorme desigualdade social e que cada um pode influenciar a 

realidade de alguma forma. Não se pretende demonizar o consumo e tampouco enaltecê-lo ao 

extremo, mas sim lembrar que: 

(...) Não é tanto o próprio consumismo que convém denunciar, mas o seu excesso ou 
o seu imperialismo, que criam obstáculos ao desenvolvimento da diversidade das 
potencialidades humanas. Assim, mais do que condenada, a sociedade de 
hiperconsumo deve ser corrigida e estruturada. Nem tudo é de rejeitar, e há muito a 
reorganizar e a reequilibrar para que a ordem tentacular do hiperconsumo não ponha 
em causa a multiplicidade dos horizontes da vida. Neste domínio nada está decidido, 
tudo pode ser inventado e construído sem um modelo assegurado.104 

O importante é que a despeito dos diversos significados simbólicos que o consumo 

pode assumir na contemporaneidade; a indústria cultural, a publicidade, o marketing e todas 

as formas de comunicação social participaram dessas construções muitas vezes para o mal e 

outras tantas para o bem. Os bens de consumo criam expectativas, as marcas seduzem, os 

corpos e seu capital-cultural-corporal refletem a situação e a cidadania é exercida por vias 

mercadológicas. Esta é a realidade atual da sociedade de consumo.  

                                                 
104 LIPOVETSKY, Gilles. A felicidade paradoxal – Ensaio sobre a sociedade do hiperconsumo. Tradução: 
Patrícia Xavier. Lisboa: Edições 70, 2007. p. 316 e 317. 
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Cabe a cada ser humano avaliar sua postura e abandonar ao menos um pouco a cultura 

hedonista para procurar democratizar o acesso a todos aos bens de consumo, para gerar a 

democratização da produção desses significados simbólicos na sociedade e em seus meios de 

comunicação. O centro e a periferia podem e devem realizar trocas cada vez mais de via de 

mão dupla e sem cadeia de comando. O equilíbrio do consumo deve ser uma meta a ser 

conquistada. Os bilionários e seus produtos de luxo podem até continuar existindo, mas, é 

inaceitável que se continue a jogar "pérolas aos porcos e lixo a seres humanos."  
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