


O que as ciências sociais têm a dizer sobre o consumo de bens?
A antropologia moderna, já na década de 1920, épo-
ca de sua fundação, conferiu importância teórica
crucial à questão, com o entendimento de que a
troca e o uso de objetos são práticas simbólicas que
vinculam entre si os membros de uma sociedade e,
ao mesmo tempo, operam para fornecer sentido e
ordenar as instituições sociais em uma totalidade.
Naquele período de consolidação desse campo dis-
ciplinar, voltado para a compreensão da vida social,
a questão da reciprocidade - ou, em outras palavras,
dos laços que mantêm os homens em coletividade
- estava entre os seus principais desafios. A cons-
tatação empírica, por meio do método do trabalho
de campo, da universalidade das práticas de dar,
receber e retribuir objetos sob a forma de presentes
foi definitivamente esclarecedora.

Embora os estudos de então tenham fornecido
elementos indispensáveis para o recente desenvolvi-
mento das investigações sobre o consumo moderno,
que retornam a esses trabalhos em sua abordagem
do consumo como prática socialmente inscrita, se-
ria impreciso identificar na análise dos autores clás-
sicos sobre os processos de circulação de objetos
nas diferentes sociedades a inauguração de uma tra-
dição conceituai especificamente voltada para a com-

| preensão do consumo, e menos ainda do consumo
•§ tal como ele se dá na sociedade capitalista moderna.
> Ao contrário, no que tange aos esforços de apreensão
S do estabelecimento do sistema capitalista, as ciências
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sociais têm preferido concentrar suas análises nas
transformações por que passaram os modos e as re-
lações de produção de bens. As mudanças ocorridas,
desde o século 18, na maneira de consumir, descartar
e buscar novos produtos fabricados pelo capitalismo
foram deixadas de lado ou foram interpretadas com
pessimismo, notadamente pelos autores que integram
a Escola de Frankfurt, na esteira da noção marxis-
ta de alienação. A despeito da riqueza de significados
elaborados na cena mercantil, a relação entre pes-
soas e objetos, até a década de 1990, ou bem foi abor-
dada apenas como uma das dimensões a serem
contempladas nas interrogações sobre a diversidade
cultural ou, quando tratada em sua especificidade,
foi obra de iniciativas reflexivas de grande relevân-
cia, porém pontuais, por parte de autores que even-
tualmente se debruçaram sobre esse fenômeno. Nessa
etapa que antecede à configuração de um campo
especificamente destinado ao estudo do consumo,
três autores deixaram contribuições importantes.

Praticidade
e simbolismo
Em 1976, o antropólogo norte-americano Marshall
Sahlins demonstrou como o conjunto dos objetos
modernos constitui um código que deve ser apreen-
dido na sua relação com a ordem social burguesa.
Em Cultura e razão prática, o autor insiste no aban-
dono de uma perspectiva que concebe os objetos
como portadores de qualidades intrínsecas e argu-
menta que a utilidade dos bens, uma combinação
indissociável entre praticidade e simbolismo, é ela-
borada - e permanentemente reelaborada - na
estrutura das trocas de uma comunidade cultural.
Ele problematiza, ainda, a idéia de 'sobrevivência',
afirmando que não existe tal coisa, a qual se opo-
ria à frivolidade, pois ambas ganham diferentes
formas em cada sociedade. Mesmo no capitalismo,
a produção e o uso dos bens nunca são automáticos
ou independentes da ordem simbólica. Uma vez que
os bens materiais não têm uma utilidade em si, seu
valor de uso, ou seja, os tipos de uso que as pessoas
farão de cada objeto, é tão social quanto seu valor
de troca.

Sahlins esclarece ainda que os fatos da vida eco-
nômica, além de não serem anteriores ou indepen-
dentes da vida social, também não são determinan-
tes da estrutura coletiva. A economia é uma das
esferas que constituem a sociedade e está nela en-
tranhada. Os processos sociais obedecem a um
contexto complexo de variáveis, não sendo apreen-
síveis, portanto, por meio de uma lógica simplista.

Mundo dos bens
Três anos mais tarde, em colaboração com o
economista galés Baron Isherwood, a antropóloga
inglesa Mary Douglas propõe que os bens, o traba-
lho e o consumo sejam reconhecidos como parte
de um mesmo sistema social. Para ela, importa com-
preendê-los em sua qualidade de elos interpessoais.
Eles constituem veículos de interação e estabele-
cem limites inclusivos e excludentes entre grupos.
Ultrapassando, em sua análise, os pressupostos
racionalistas da economia e o clássico argumento
sociológico da imitação das classes altas - o que,
a seu ver, obscureceria a captura da diversidade
motivacional dos consumidores -, os autores de
O mundo dos bens se perguntam: "Por que as
pessoas querem produtos?" E respondem que,
fundamentalmente, a adoção de objetos deve ser
pensada como um ritual investido de sentimentos
e significados, conferindo sentido ao fluxo dos
momentos de vida e dos eventos sociais.

O sociólogo francês Pierre Bourdieu (1930-2002)
aborda o consumo como uma prática por meio da
qual os agentes buscam se distinguir na hierarquia
social. Na ampla pesquisa que realiza em 1979 na
sociedade francesa, seu objetivo é perceber em que



valores estão ancoradas as fronteiras entre as classes.
Para tanto, avalia o nível de propriedade e proporção
com que o bom gosto - que, em seu estudo sobre
as representações do senso comum, vai ser tomado
como uma medida objetiva - informa as necessidades
e escolhas culturais e simbólicas e a maneira como
são manejados os bens nos diferentes estratos sociais.
O bom gosto é uma qualidade daqueles que têm, além
da educação escolar, educação familiar. Bourdieu
considera o consumo como um ato revelador da
capacidade de manipulação do código do gosto
por parte dos agentes. Na explicação do autor,
seguindo o critério do gosto, os bens simbólicos
podem ser hierarquizados. À hierarquia dos objetos,
afirma ele, corresponde uma hierarquia social de
consumidores.

Nas últimas duas décadas, o progressivo aumento
de recursos disponibilizados para a geração e a apro-
priação de produtos nos distintos mundos sociais
têm despertado um interesse crescente, diversificado
e renovado. No lugar de temerem uma potência de
homogeneização ideológica supostamente implica-
da na mercantilização do mundo e avançando para
além da bem-vinda compreensão de que os objetos
fazem sentido como sistema e que esse sistema
expressa, e mesmo contribui, para a ordenação da
estrutura social, os estudos que floresceram, a par-

tir da década de 1990, têm usado uma perspectiva
livre dos preconceitos que decorrem da crença na
existência de uma oposição nítida entre utilidade e
futilidade. Essas pesquisas buscam refletir sobre o
consumo de massa como uma relação constitutiva da
sociabilidade contemporânea. Superando postulados
denunciatórios, segundo os quais, através de um
sistema de objetos, são divulgadas ideologias destru-
tivas da consciência, esses trabalhos se beneficiam
das conquistas dos autores que os antecederam: as
relações sociais são mediadas por objetos; os ob-
jetos não são pura matéria, mas, ao contrário, são
carregados de significados socialmente construídos;
e vão adiante.

Os estudos sociais sobre o consumo, que vem se
constituindo em um campo, ao longo dos últimos
15 anos, são também fortemente propiciados pelos
encaminhamentos epistemológicos que, nos anos 80,
colocam a figura do sujeito e a noção de agência em
posição dianteira no debate em diferentes círculos
disciplinares. Esse deslocamento na maneira de con-
ceber os agentes sociais (de executores de padrões
culturais estáticos ou alvo dos mecanismos de re-
produção do status quo, eles passam a ser pensados
como capazes de metabolizar os significados que
dinamizam uma cultura) ecoa nas pesquisas que
adotam os fatos econômicos como viés interpreta-
tivo, convidando à valorização do ponto de vista do
nativo (o consumidor, neste caso) nas investigações
que privilegiam a observação empírica direta.

A ênfase quase absoluta na esfera da produção ou
da oferta de bens - concebida como responsável pelo
reforço conservador e impositivo das ideologias do-
minantes sobre um consumidor considerado passivo
- cede lugar, neste momento, à preocupação com as
variadas maneiras como os bens são incorporados
pelos consumidores nos distintos contextos sociais
por onde se expande o capitalismo. Tendo em mente
outra concepção de sujeito social, agora pensado
como um agente em dialética com o mundo e cuja
identidade está em constante construção, trata-se de
interrogar os sentidos públicos e privados que são
elaborados na relação entre sujeitos e objetos, tanto
quanto entre sujeitos e outros sujeitos.

Duas vertentes principais de interpretação da
realidade se abrem nesse horizonte de preocupações.
De um lado, encontra-se o que vou chamar de
sociologia da atualidade, que de maneira genérica
e muitas vezes extrínseca aos agentes sociais, assume



que estamos vivendo uma época singular de mudanças
culturais e sociais desencadeadas pela revolução nas
telecomunicações e comandadas por uma economia
de mercado livre dominada em escala global por
corporações transnacionais que vêm 'americanizan-
do' o mundo. Conforme o diagnóstico apresenta-
do pelo crítico literário e político teórico norte-ame-
ricano Frederic Jameson, em A cultura do dinheiro, a
cultura está "descentrada", a realidade se transforma
em espetáculo, as identidades se fundem, a história
desaparece enquanto o tempo se fragmenta em pre-
sentes perpétuos, a ênfase no pragmatismo mercantil
em detrimento da estética solapa a fronteira entre
a cultura de massa e a alta cultura, e o tecido urba-
no se confunde com os shopping centers por onde
circulam pessoas cujos corpos estão cada vez mais
estilizados. Finalmente, segundo ele, em prol do
funcionamento do capitalismo tardio, todas as for-
ças contemporâneas operam a serviço do dinheiro
(norte-americano) e em nome do incremento do
consumismo (de bens norte-americanos).

De outro lado, multiplicam-se as investigações
antropológicas que buscam nuançar essa percepção
assustada do mundo contemporâneo. Não se trata
da assunção de uma postura acrílica ou do elogio
ao sistema capitalista. As questões da desigualda-
de, da criminalidade, das diferentes expressões
discriminatórias, dos conflitos e injustiças sociais
que se perpetuam ou se acentuam no mundo con-
temporâneo não são ignoradas. Ao contrário, o que
se pretende com a incorporação do ponto de vista
do consumidor nas indagações sobre a sociedade de

consumo é ampliar a inteligibilidade acerca desses
e de outros processos sociais.

No Brasil, o olhar para o consumo tem gerado
avanços em uma vasta variedade de territórios te-
máticos. A concepção de que somos uma sociedade
harmoniosa e propícia ao convívio é desafiada atra-
vés da etnografia da adoção de marcas prestigiosas
em espaços da elite ou, no outro extremo, a partir da
observação participante em universos de circulação
de mercadorias, como camelódromos. A apreensão
das identidades jovens contemporâneas se sofistica
com o recurso ao trabalho de campo voltado para a
aproximação com o universo material presente em
bailes funks, festas raves e pontos como as lojas de
conveniência que, espalhadas pelos grandes centros
urbanos, atraem uma juventude em constante fluxo.
As concepções sobre família, parentesco e gênero
ganham novas luzes quando se escuta seriamente
o consumidor de imagens de ultra-som fetal. Os
estudos de gênero são confrontados quando são
ouvidas manicures de mulheres executivas, que,
ao contrário do que diz uma avaliação superficial
de suas carreiras, não retiraram o amor romântico
de suas pautas de preocupações. A idéia de corro-
são dos vínculos mais profundos entre as pessoas
se mostra insustentável se o processo das compras
de presentes em datas festivas, como Natal, Dia das
Mães ou Dia dos Namorados, é acompanhado no
detalhe. As percepções sobre saúde e doença, ciência/
cultura e natureza são adensadas quando analisadas
pela óptica da relação entre indivíduos de camadas
médias e a oferta de medicamentos para o 'bem-
estar'. Finalmente, a pesquisa sobre a forma como
são recebidos os bens capitalistas percorre também
a etnologia indígena para mostrar que as culturas
não estão acabando, mas, em diálogo com o mundo
capitalista, transformando-se, seguindo sua própria
estrutura de sentidos, como sempre o fizeram.

Os estudos sobre o consumo - justamente porque
penetram em um universo tão pavimentado pelo
moralismo que separa e hierarquiza espírito e ma-
téria, anterior a qualquer aproximação investigativa
da realidade - colaboram para o enriquecimento
das ciências sociais porque obrigam aqueles que
querem ir além do senso comum ou do diagnóstico
abstrato acerca da realidade a uma relativização dos
sentidos religiosos que fundam a cultura ocidental
judaico-cristã. Levar a sério o consumidor, essa figu-
ra moderna inescapável, significa se locomover da
visão apocalíptica que enxerga vítimas nos homens
modernos e futilidades em seus cenários e figurinos.
Em todas as culturas, as práticas (o fazer científico,
inclusive) expressivas de significados são atraves-
sadas por objetos. O interesse pela maneira como
esses objetos participam das culturas é, portanto,
um passo à frente no saber sobre a vida social. •
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