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CCONSUMO DE
onsumo de aces-
so não é uma no-
va categoria de
análise teórica,
mas um modo de
se olhar para um
dos processos
mais significa-
tivos de expres-

são da subjetividade: o consumo.

Quanto mais se expande o mercado
consumidor na diversificação de
bens e serviços, mais desafiadora
torna-se a questão da proeminência
da chamada “cultura” de consumo
(Mike Featherstone).

Nesse início de século XXI, atra-
vessado pelas contradições finali-
zadoras do modo capitalista de
produção econômica, o consumo
não é mais um jogo de soma zero
entre a satisfação das necessidades
e o reconhecimento do

status social por meio da exibição
e conservação das diferenças
representadas pela manipulação
ativa dos signos, como dizia o
filósofo francês Jean Baudrillard.

O consumo se reveste de um sen-
tido de posse que transcende a
condição de circulação e troca de
bens para estabelecer as virtudes e

“CULTURA É O QUE TODO
MUNDO SABE

SEM SABER QUE SABE.”

ACESSO

TERRY EAGLETON

Consumo de Acesso
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vicissitudes de novos tipos de vín-
culos e limites para as relações
humanas, para o bem e para o mal,
dependendo do jogo de forças do
mercado.

no modo de vida moderno. O
desafio agora é identificar seu efei-
to na efervescência das ações, dos
conhecimentos tácitos, das impli-
cações não verbais, que invadem

Jeremy Rifkin (A Era do Acesso) já
anunciava a substituição das rela-
ções baseadas na propriedade, pela
noção das redes e do acesso, como
indício de profundas transformações

MIKE FEATHERSTONE JEAN BAUDRILLARD JEREMY RIFKIN

Maristela Guimarães André

Fo
to

: 
Ar

qu
iv

o



58 R E V I S T A  D A  E S P M – J A N E I R O / F E V E R E I R O  D E  2 0 0 5

Consumo de Acesso

o cotidiano, que se comportam co-
mo legendas de pertencimento
ainda não codificadas, mas que
estão presentes em cada uma das
atividades humanas.

Hoje mais do nunca, estilo e forma
penetraram no mundo individual
estabelecendo padrões de sobre-
vivência para além dos mecanismos
de troca de bens e mercadorias. A
desregulamentação da vida social,
em função de relações variáveis e
menos estruturadas por normas está-
veis, suscitou o surgimento de um
fluxo infinito de composições e jus-
taposições de comportamentos
desde o bizarro até o absolutamen-
te extraordinário, a partir de uma lar-
ga escala de escolhas, como se
fosse um cardápio de diversas tipo-
logias de conduta a serem combina-
das e re-combinadas, como se diz,
de acordo com o “gosto do freguês”.

Aos poucos aquilo que, no passado,
se revelava como uma transição
meramente simbólica das merca-
dorias, da condição de utilidade
para o efeito do fetiche, sofre mi-
grações sucessivas para um estado
quase surreal de expressão, num
duplo sentido de alienação: libe-
ração e submissão.

Esse processo costurado pelas
trajetórias de consumo, estrutura
e desestrutura a identidade dos
indivíduos nas grandes
metrópoles; de um lado porque,
diante das múltiplas
possibilidades oferecidas pela
sociedade de mercado e sedi-
mentado nas relações de troca
(simbólicas ou não), estabelece
um senso de direção para as
pequenas escolhas diárias...

✣
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A idéia de alienação nos fala da
relação “alter” (outro) como condi-
ção primeira do ser social. O ser
dos indivíduos é o seu processo de
vida real, na produção imediata dos
seus meios de vida, no seu habitat,
em decorrência de sua própria
organização corporal. Mas para
viver, antes de tudo, é preciso be-
ber, comer, morar, vestir-se e outras
coisas mais. Satisfeitas essas neces-
sidades associadas aos meios
desenvolvidos para tal, decorrem
outras e novas necessidades, lem-
brando que os indivíduos renovam
a sua própria vida, gerando e repro-
duzindo outros seres semelhantes a
eles, e o fazem de um determinado
modo, estabelecendo entre si rela-
ções de cooperação, embasadas em
pensamentos, idéias, concepções,
que compõem seus modos de re-

presentação da produção material da
vida. A consciência desse processo
revela os conteúdos gerados pelas
contradições e tensões percebidas e
vividos nessas várias dimensões. É
extrato da vida material da relação
de cada indivíduo com o outro:
mundo, seres, elementos naturais,
objetos, história etc.

No entanto, o mundo moderno com
a expansão dos diferentes níveis de
significação da produção indivi-
dual e coletiva, principalmente
através do consumo, não cessa de
acelerar seu modo efêmero (Gilles
Lipovetsky), de invadir novas es-
feras, de capturar em sua órbita
todas as camadas sociais, todos os
grupos etários e étnicos em tendên-
cias voláteis, como, por exemplo,
a moda, não distinguindo o pro-

fundo do superficial, ou dito de ou-
tra forma, considerando que o pro-
fundo é superficial, e que o super-
ficial é profundo, abandonando, por-
tanto a noção de que estruturas
profundas e permanentes condicio-
nam toda a vida, enquanto as
mercadorias representariam re-
flexos no dia-a-dia, sem maiores
conseqüências.

Esse processo costurado pelas tra-
jetórias de consumo, estrutura e
desestrutura a identidade dos indi-
víduos nas grandes metrópoles; de
um lado porque, diante das múl-
tiplas possibilidades oferecidas
pela sociedade de mercado e sedi-
mentado nas relações de troca
(simbólicas ou não), estabelece um
senso de direção para as pequenas
escolhas diárias, principalmente
por intermédio dos meios de
comunicação de massa, e de outro
lado porque cultiva a superficiali-
dade dessas escolhas, através da
renovação descartável dos produtos
e da moral do oportunismo.

Quando se tem clareza e discer-
nimento sobre o que se tomar como
profundo ou estrutural, tem-se como
pressuposta a existência de rela-
ções e condições necessárias para
a ocorrência de determinado even-
to, e o contingente, isto é, aquilo
que pode ou não acontecer, é
tomado como secundário ou inex-
plicável. A vida moderna, nas gran-
des metrópoles, inverte essa relação
fazendo com que o contingente
ocupe o lugar do necessário. Em sua
raiz, as tendências são contin-
gentes, podem ou não vingar, po-
dem ou não se tornar dominantes.
Sua permanência encontra-se
indeterminada e sua influência é

O mundo moderno, com a expansão dos diferentes níveis de
significação da produção individual e coletiva, principalmente
através do consumo, não cessa de acelerar seu modo efêmero
de invadir novas esferas... (Gilles Lipovetsky).

✣

Fo
to

: 
Ar

qu
iv

o



60 R E V I S T A  D A  E S P M – J A N E I R O / F E V E R E I R O  D E  2 0 0 5

Consumo de Acesso

também contingente.

Considerar as tendências como
categoria básica é perceber o mun-
do e as coisas como podendo ter
representações diversas, o que não
significa, necessariamente, a pre-
ponderância do arbitrário e que
qualquer coisa é possível, indepen-
dentemente de condições objetivas,
mas que é amplo o campo de pos-
sibilidades para a ocorrência de
múltiplas combinações de valores
e princípios. Na vida moderna, o
que determina que uma tendência
vigore são fatores contingentes.

De um ponto de vista histórico, em
seu desenvolvimento, uma tendên-

cia alinhava possibilidades objetivas,
articulando necessidades e
contingências, alcançando seu
ponto de máxima influência e de
declínio quando a penetração dessa
combinação atingisse certos limi-
tes, sem que, no entanto, se pudesse
demarcar, de antemão, quando se
fecharia o seu ciclo, e nada impe-
dindo que determinada tendência
retornasse ou então sofresse gra-
duais transformações.

Ao experimentar o pensamento, o
sentimento e a realidade objetiva
como tendências efêmeras que
tomam sociedades inteiras e outras
que ficam restritas a pequenos seto-
res ou grupos, tacitamente aceitam-

se a superficialidade das idéias e das
ações. Em sentido amplo, podemos
considerar que isso abarca tanto
sistemas econômicos quanto cor-
rentes religiosas, o que mostra que
a concepção que se tem hoje das
tendências não é apenas dilatada,
mas adquire um sentido de genera-
lização. A vida moderna realiza es-
sa generalização, porque a vida
moderna, considerada na sua plura-
lidade, impõe um fluxo de indefi-
nições e incertezas, em que o con-
sumo constitui-se em importante
estratégia de sobrevivência, como
num jogo com regras variáveis onde
os modelos de agir e de ser não estão,
para sempre, estabelecidos.

Diante das pequenas e grandes coisas da vida, permite-se desejar os produtos (bens e serviços) que mais o
atraem; daí a substituição do “sonho da casa própria”, paradigmático de um certo grupo social, pelo “sonho
de consumo” dos artigos de luxo ou de grifes.

✣
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Acontece que essa dinâmica, provo-
cada pelas tensões entre as marchas
e contramarchas das tendências,
acaba por anular os diferentes graus
de satisfação das necessidades
humanas, porque dissolve os con-
teúdos reais (prazerosos ou não),
que se ligam, mais intimamente, às
experiências de vida dos indivídu-
os. Ou seja, quando fatores contin-
gentes são aceitos como a principal

força-motriz das tendências e, con-
seqüentemente, os indivíduos se
deixam levar pela natureza efêmera
delas, a identificação dos vetores
fundamentais na dinâmica da vida
diária fica comprometida e, desse
modo, a percepção das contradições
reais também fica afetada, tornando
mais difícil a compreensão dos fa-
tos imediatos e, assim, o acesso ao
desejo e, portanto, à subjetividade.

Quando o desejo é deslocado do
seu centro, toda e qualquer ativi-
dade que afaste a sensação de dor
é, por essa mesma razão, um ca-
minho franqueado para o prazer. O
consumo, como diz a canção, con-
verte-se na longa e esvoaçante
estrada que leva os indivíduos até
a porta da felicidade (the long and
winding road that leads me to your
door

1
). No ato de consumir, iden-

tificado entre os extremos do exces-
so e da carência (de bens e ser-
viços), transcende a racionalidade
mundana; cada indivíduo encontra
um nexo aplicável à sua condição
de carência ou privilégio na socie-
dade de mercado, simplesmente
porque, por intermédio do consumo
tem acesso a uma forma de inter-
locução social.

No consumo, cada indivíduo, liberto
das obrigações percebe que pode
estabelecer para si as regras que
acreditava herdadas de outras gera-
ções. Diante das pequenas e grandes
coisas da vida, permite-se desejar os
produtos (bens e serviços) que mais
o atraem; daí a substituição do “so-
nho da casa própria”, paradigmático
de um certo grupo social, pelo “so-
nho de consumo” dos artigos de luxo
ou de grifes.

Esse desejo, que está presente em
todos os lugares, nos relacionamentos,
no trabalho, nos clubes e associações,
nos ambientes de lazer, e, expresso
nas artimanhas do jogo do consumo,
torna-se uma forma simulada, passível
de percepção, dependendo dos
modos de assimilação e compre-
ensão dos contornos de sua veros-
similhança com a individualidade.

Em 1973, Ilan Specht, uma jovem redatora da agência McCann-
Erikson, ganhou projeção ao propor um comercial para a L´Oréal
com o slogan: “porque eu mereço”.

✣

1. The long and winding road – Lennon & McCartney – 1970)

Fo
to

: 
Co

rb
is

/S
to

ck
ph

ot
os



62 R E V I S T A  D A  E S P M – J A N E I R O / F E V E R E I R O  D E  2 0 0 5

Consumo de Acesso

Não se trata de um jogo de vida e
morte, mas, como dissimula as ten-
sões que estimulam as necessidades
do desejo, entre elas o medo da
solidão, do desamparo e, nos dias
de hoje, do não-reconhecimento,
tanto pode iludir como fascinar.

O jogo do consumo é um com-
plemento da solidão. Como um
“eterno companheiro”, substitui o
vazio por inúmeras atividades, pelo
contato com a multidão, ou por
pequenas recompensas diárias de
“merecimento”. Em 1973, Ilan Spe-
cht, uma jovem redatora da agência

McCann-Erickson, ganhou projeção
ao propor um comercial para a
L´Oréal com o slogan: “porque eu
mereço”. Por detrás do sucesso da
campanha estava a mensagem
relativamente autêntica e com forte
apelo emocional de alguém que se
reconhecia no consumo das merca-
dorias daquela marca.

Assim, à questão do consumo, no
tocante à identidade dos indivíduos,
não deriva, inequivocamente, do
desenvolvimento da produção de bens
e serviços, mas da evolução e ex-
pansão dos vários níveis simbólicos
de acesso da sociedade de mercado.

O processo de construção da iden-
tidade traduz-se numa recombi-
nação, no sentido da rejeição ou
afastamento de determinados con-
teúdos simbólicos e a adesão a
novos modelos de representação
que passam a gerenciar os inter-
câmbios sociais. Por exemplo, o de-
samparo acentuado pelos cres-
centes índices de violência urbana
enseja a multiplicação dos relacio-
namentos interpessoais, presentes
nas diversas formas de ser pai, mãe,
marido, esposa, amigo, amante,
com suas variantes e combinações,
indicando a disposição dos indiví-

Os aspectos da feminilidade e masculinidade, dissolvidos na constante troca das características
identitárias em função de combinações provocadas pelas imagens projetadas pela cultura das mídias.✣
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duos de explorarem tentativas
variadas em relação às regras origi-
nalmente estruturadas de organi-
zação social.

Esse modo indistinto de estabelecer
elos afetivos, anula as diferenças
emocionais estabelecendo uma
espécie de compensação entre as
várias dimensões do existir hu-
mano; significando, por exemplo,
a perda de parte da infância pelas
crianças e jovens que “amadu-
recerem” no mercado de consumo,
porque são reconhecidos, na me-
dida em que correspondem a um
“segmento” ou “público-alvo”, de
um determinado setor de mercado.
A isso se estendem os aspectos da
feminilidade e masculinidade, dis-
solvidos na constante troca das
características identitárias em fun-
ção de combinações provocadas
pelas imagens projetadas pela cul-
tura das mídias.

No entanto, para reencontrar a
compreensão de que viver é explo-
rar as manifestações do vivido, em
um sentido mais extenso, é preciso
reconhecer, também, no jogo do
consumo, uma experiência sem
finalidade e sem qualquer busca de
realização ou transcendência,
apenas como um jogo, em que o
tempo é vivido na sua não-lineari-
dade, sem grandes respostas, porém
pleno da possibilidade de aventura
contido nas surpresas e descontinui-
dades dos vários planos da vida.

Nesse cenário, desenhado pelas
atividades de consumo, o acesso a
bens e serviços dissolve-se em fre-
qüências mínimas, máximas e
médias de relacionamento entre os

indivíduos, como formas circunstan-
ciais ou contingenciais de estilos
de vida, comportamentos perfor-
máticos, e até elos afetivos que, de
algum modo, se acomodaram no
vaivém dos vários deslocamentos
das grandes metrópoles.

Distribuídos em três conjuntos de
acessibilidade distintos, em função
da programação, duração e intensi-
dade do tempo investido para a
assimilação e processamento das
informações, necessários para a
prática, conservação e manutenção
cotidianas das atividades que
garantem a dinâmica desse jogo,
os indivíduos estabelecem padrões
de julgamentos discriminadores
que identificam suas referências
sociais, tornando-os passíveis de
serem referidos pelos demais.

Num plano ideológico, a lógica he-
gemônica da produção, segundo a
qual alguns serão levados a investir
mais tempo para definir novos pata-
mares de diferenciação, dá deter-
minado direcionamento aos con-
teúdos das redes de intercâmbio,
estruturando os relacionamentos
humanos em padrões de aproxima-
ção e/ou distanciamento de bens
e serviços. No entanto, as condi-
ções sociais e culturais diversas,
retroagem sobre esses modos
diferenciados, ensejando outros
conteúdos, estabelecendo assim
outros critérios de acesso.

Nas grandes metrópoles, o espectro
urbano se disseminou num ritmo
mais veloz do que a expansão dos
serviços e bens culturais públicos,

Nas grandes metrópoles, o espectro urbano se disseminou num ritmo
mais veloz do que a expansão dos serviços e bens culturais públicos.✣
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gerando uma certa atomização das
práticas simbólicas, com o conse-
qüente distanciamento da organi-
zação coletiva. Os indivíduos tanto
nas suas demandas políticas, quanto
na articulação dos eventos artísti-
cos, de lazer, ou mesmo das ativi-
dades de consumo, se voltam para
os conteúdos de maneira local, em-
bora com pretensões de universa-
lidade. Assim, se são agrupados, o
são de modo fragmentário e torna-
se difícil coordenar ou hierarquizar
as demandas de cada um, segundo
uma perspectiva mais global.

A conservação e administração dos
patrimônios socioculturais, relativos

às nacionalidades distintas dos vários
indivíduos, definem o que cada grupo
social tenderia a assumir como um
modo particular de ser, porém nesse
início de século XXI, aquelas repre-
sentações relacionadas aos pro-
blemas básicos de sobrevivência
individual e social dos séculos ante-
riores, particularmente nas grandes
metrópoles, deixam de ser decor-
rentes do trabalho, do emprego, das
ocupações funcionais, para serem,
tão-somente, expressão da escolha
do indivíduo-consumidor. Em São
Paulo, por exemplo, vivem cerca de
dois milhões de nordestinos e outros
tantos imigrantes, procedentes dos
demais Estados, além de todas as

outras nacionalidades, como as de
origem asiática e européia, integra-
das a um tecido social que, cada vez
mais, ganha as tonalidades, as for-
mas, as composições e os códigos
culturais da mestiçagem.

O lugar mestiço é a principal re-
ferência simbólica do consumidor
moderno. Como mestiço, entre outros
modos de interlocução e de acesso,
constitui-se num vetor delicado e
ambíguo, quando não há uma adesão
completa aos bens e serviços que
consome, ou mesmo quando se está
completamente envolvido pelo
contexto. Portador, por exemplo, de
valores bons ou maus, como agente
ativo ou passivo de uma ação eco-
nômica, esse consumidor se apro-
veita, às vezes, imensamente, de
uma situação de vida qualquer e a
inverte, podendo, então, ver-se im-
piedosamente escorraçado, excluído
como um parasita. Os desemprega-
dos, os meninos e moradores de rua,
os dependentes químicos, os obesos,
os workaholics, são exemplos dessa
categoria. Como um ponto inde-
finível no universo simbólico das
representações sociais, sua varie-
dade social, sem espessura nem
dimensão e, contudo, com a totali-
dade do volume que representa na
rede das interligações do ambiente,
não cessa de vibrar, oscilante, por
exemplo, entre as ofertas disponí-
veis na sociedade de mercado e o
desprezo, a indiferença e o interes-
se, a informação e desinformação,
a morte e a vida.

A rede de troca e relacionamentos
cria padrões de uniformidade, reor-
ganiza os hábitos estabelecidos, e
promove novos modos de trabalhar,
de se vestir e de se distrair; além

Nas grandes metrópoles, ser um “morador de rua”, por exemplo,
além de significar uma condição de vida, é a garantia de acesso a
um reconhecimento, mesmo que “anônimo”, da lógica da produção,
redefinindo o sentido social de sua existência concreta.
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disso, viver numa grande cidade
significa, para a maioria dos indiví-
duos, não importa de onde vieram,
a aspiração de ter um lugar para
morar e acesso aos bens e serviços
que lhes permitam sustentar a vida
nesse lugar.

Nas grandes metrópoles, ser um
“morador de rua”, por exemplo, em-
bora tenha todas as conotações e
implicações socioeconômicas,
além de significar uma condição
de vida, é a garantia de acesso a
um reconhecimento, mesmo que
“anônimo”, da lógica da produção,
redefinindo o sentido social de sua
existência concreta. Atualmente,
boa parte da “matéria-prima” da
indústria da reciclagem depende da
informalidade dessa mão-de-obra.

A mestiçagem simbólica torna sem
efeito as fronteiras e os contornos
das necessidades escalonadas na

pirâmide de Maslow, porque o ema-
ranhado das redes engendradas nas
rotinas de vida reúne e expande a
miscigenação dos gostos, dos esti-
los, das qualidades dos produtos, dos
modos e maneiras de ser, tornando
mais complexa a objetividade sobre
os processos de identificação dos
indivíduos, tomados como “públi-
co-alvo” ou consumidores.

Seu efeito acomoda as diferenças
de padrões e estilos de vida, porém
sem anular as pressões sobre a for-
mação e a deformação da conduta
dos indivíduos, criando ordens e
desordens culturais que afetam a
todos, indistintamente, alterando a
consciência de status, as dimensões
da fantasia e do desejo, o controle
e o descontrole emocionais, os
processos funcionais, aspectos para
a recusa das transgressões e neces-
sários para o reconhecimento de
uma identidade consistente. Em ou-

tras palavras, bagunçando o coreto.

Essa presença paradoxal do con-
sumo, no modo de ser moderno, ni-
vela a escassez e o excesso da so-
ciedade de mercado, dilui as regras
e convenções sociais que durante
décadas ajudaram os indivíduos a
estabelecer e manter sua noção de
identidade, e provoca um distan-
ciamento de aspectos-chave da
auto-imagem, deslocando o sentido
de individualidade que orienta os
objetivos na vida.

Assim, o acesso, como condição de
ingresso ou de passagem nos vários
trânsitos de relacionamento numa
sociedade, desde o econômico até
os níveis mais simbólicos de sua
cultura, se confunde com a noção
de impulso, de ímpeto, encontran-
do no consumo um dos modos pri-
vilegiados de expressão e represen-
tação dos ataques súbitos que
desconstroem e constroem a identi-
dade individual e coletiva.

Essa é a civilizada insanidade que
nos surpreende a todo instante
quando nos deparamos com os
fragmentos de desordem que transi-
tam nos vários meios de comuni-
cação de massa, tornando todos
personalidades de fácil acesso.
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