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Resumo   

Neste artigo apresentamos os resultados da pesquisa sobre o tema Identidade 
Feminina e Consumo nas Camadas Populares, pensando a inserção da mulher em 
um contexto de consumo mais amplo, especificando aspectos relacionados à moda 
e cosméticos. A contextualização contempla a trajetória de inserção social da 
mulher desde a Idade Média até os tempos da modernidade a partir de Lipovetsky 
(2000) e Stearns (2010). Adentrando a especificidade do momento em que a 
chamada classe C brasileira é ampliada na dimensão do acesso ao consumo, 
tratamos especificamente do consumo de cosméticos. No aspecto reflexivo-teórico 
nos apoiamos num primeiro momento, Slater, Volpi e Garcia Canclini nos apoiaram 
nas considerações sobre consumo e cidadania; para falar de identidade utilizamos 
Woodward, Silva e Hall, além de autores que tratam do cenário midiático da 
contemporaneidade e do desenvolvimento das classes sociais no Brasil nos últimos 
anos (Rocha, Silva e outros). Para responder aos objetivos, discutimos as 
significações de “ser feminina” para a mulher das classes populares, 
mercadologicamente tratadas como classe C ou nova classe média; analisamos a 
relação entre o consumo simbólico e a auto-imagem desta mulher; verificando seus 
hábitos de consumo de cosméticos; suas opiniões em relação a este consumo, 
também mapeando quantitativamente seus hábitos de consumo material e 
midiático. A fundamentação teórica e este mapeamento nos dá um cenário a partir 
do qual interpretamos opiniões femininas coletadas por meio de entrevistas com 
mulheres de 20 a 60 anos, explorando os assuntos: hábitos de compra, consumo de 
cosméticos, beleza. 
  
Palavras-chave: comunicação e consumo; identidade; representações, feminino, 
mulher. 
 

Introdução 

 

Para pensar a relação mulher, moda, cosméticos e consumo, abordamos o início  da 

história da sociedade de consumo no Brasil com Volpi (2007), contrapondo com 
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Slater (2002) e Campbell (2006) quando falam sobre a cultura do consumo. Em 

seguida, McCracken (2003) e Bauman (2008) voltam nossa atenção para a questão 

do simbólico e do consumismo, explicando a utilização dos bens como interação 

social, para o que também tomamos como base Douglas e Isherwood (2004). Para 

falar da trajetória da mulher e sua posição na sociedade usamos como referência 

Lipovetsky (2000), finalizando nossa argumentação com Barbosa (2006), para 

entender o consumo nas sociedades midiáticas. 

 

A pesquisa realizada teve como foco empírico mulheres da classe C, da cidade de 

São Paulo com faixa etária entre 20 e 50 anos. Objetivamos, com essa pesquisa, 

aprofundar nossa compreensão acerca das percepções, atitudes e representações 

sociais dos indivíduos em relação ao consumo e aos processos por meio dos quais as 

pessoas se envolvem com ele. Além disso, a escolha da camada socioeconômica 

dita classe C contribui para o preenchimento de uma lacuna na produção 

acadêmica brasileira sobre o consumo: buscamos, com isso, analisar mecanismos de 

consumo, identidade, mulher, hábitos na hora da compra e a opinião em relação ao 

consumo de cosméticos por parte destas consumidoras específicas. 

Panorama do consumo na sociedade contemporânea 

O consumo é sempre e em todo lugar um processo cultural, mas a “cultura do 

consumo” é singular e específica: é o modo dominante de reprodução cultural 

desenvolvida no Ocidente durante a modernidade. (SLATER, 2002) O que Slater 

afirma começa a se delinear na década de 1980, quando o tema consumo desperta 

o interesse dos cientistas sociais. Ao final do século XIX, a sociedade capitalista 

mundial passou a receber estímulos consumistas contínuos e graduais no compasso 

em que o mercado ajustava o foco na produção. No ritmo da evolução da indústria, 

entrava em cena a era da produção em massa, da competitividade comercial e da 

urbanização. Durante este período, os agentes priorizavam o desenvolvimento de 

técnicas cada vez mais apuradas para desenvolver, aprimorar e escoar insumos e 

produtos de consumo. (VOLPI, 2007) 

 

Embora o que se discuta hoje como “cultura do consumo” tenha surgido no 

Ocidente, a partir do século XVIII, não se trata de uma questão exclusivamente 
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ocidental. Tal ponto de vista, ser uma característica ocidental, reside na 

diferenciação das práticas comerciais e consumo nesta parte do mundo nas demais 

regiões do planeta. O que se delineia aqui, no Ocidente, faz parte de um contexto 

de cultura moderna, progressista, livre e racional, havendo na ideia da cultura do 

consumo um pressuposto de dominação e infâmia, a partir do que o Ocidente se via 

como civilizado e rico por direito, possuidor de valores de caráter universal 

(SLATER, 2002).  

 

Slater aponta os principais problemas dessa perspectiva mostrando que a revolução 

do consumo teria precedido a Revolução Industrial. Segundo o autor, as revoluções 

industrial e do consumo deveriam ser pensadas juntas, como partes interligadas de 

uma revolução comercial, na qual vários elementos contribuíram para o surgimento 

de novas atividades, denominadas modernas: a troca de bens por dinheiro, a 

propriedade de bens móveis, os novos instrumentos financeiros e os contratos para 

a exploração comercial de mercados, entre outros. 

 

A cultura do consumo define um sistema em que o consumo é dominado pelo 

consumo de mercadorias, no qual a reprodução cultural reside entre o emergente, 

o posicional e o excêntrico, exatamente como fazemos ao pensar em modos de 

produção. (SLATER, 2002) É possível viver sem produzir, mas viver sem consumir 

mostra-se uma situação irrealizável, uma vez que o ser humano depende do 

consumo para garantir sua sobrevivência (BARBOSA, 2006). As diversas formas de 

consumo organizam a vida social por se tratarem de meios de interação entre o 

indivíduo e a sociedade: como, o que comer, o que vestir, o que presentear, quais 

objetos comprar. 

 

O consumo faz parte do processo de reprodução social: cultura e consumo são 

aspectos fundamentalmente sociais, sendo todo ato de consumo essencialmente 

cultural. Comportamentos são ditados pelos modos socialmente estruturados de 

usar os bens para demarcar relações sociais. Entendemos cultura como conceito 

prevê valores que surgem do modo de vida de um povo, que dão a esse povo 

solidariedade e identidade e que julgam com autoridade o que é bom ou mau, real 

ou falso, não só na arte, fazendo parte da vida cotidiana. (SLATER, 2002) Nesse 
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sentido, McCracken (2003, p. 21) define consumo como “o processo pelo qual os 

bens e os serviços de consumo são criados, comprados e usados”. O consumo é, 

assim, um elemento que cria vínculos entre indivíduos na sociedade.  

 

Na contemporaneidade, os indivíduos são cada vez mais rodeados por objetos 

carregados de sentido a serem lidos dentro de um plano de expectativas sociais por 

aqueles que tenham conhecimento dos signos que aí circulam. Observamos que 

mesmo com base em um trajeto econômico, as relações de consumo modificam as 

relações sociais, permeando o cotidiano, ao mesmo tempo atendendo à 

necessidades e desejos, mas também  criadas ou moldadas constantemente. 

(VOLPI, 2007) É necessário dedicar mais tempo à compra em si, e, principalmente, 

ao “aprendizado do consumo”: os indivíduos-consumidores devem ocupar-se de 

receber as mensagens, das relações interpessoais e da mídia, para transitarem num 

mundo preenchido por bens. Ter um objeto de grife só vai valer o preço pago se 

quem compra conhecer o valor agregado dessa grife. Ou optar por não comprar 

objetos de grife, o que implica em pagar um preço de integração social. 

 

Nesse contexto, a publicidade apresenta-se como um dos métodos de transferência 

de significado mais eficazes, efetivando a fusão de um determinado bem de 

consumo com uma representação do mundo culturalmente constituído nos moldes 

de um anúncio específico. Entretanto, o que os produtores de bens e serviços 

realmente manipulam, através de seus agentes, não são os consumidores ou suas 

necessidades, mas, ao menos em primeiro lugar, os significados simbólicos que se 

acham vinculados aos produtos. Eles, de fato, manipulam mensagens. (CAMPBELL, 

2001, p. 73) 

 

A sociedade do consumo capitalista é marcada por uma necessidade intensa de 

consumo. Passada a fase de escoamento da produção, por assim dizer, adentramos 

o consumo moderno, mediado pelas relações de mercado, assumindo a forma de 

consumo de mercadorias: o que equivale a dizer que, em geral, consumimos 

mercadorias, serviços e experiências que foram produzidas exclusivamente para 

serem vendidos no mercado a consumidores. (SLATER, 2002) Nesse contexto, a 

identidade do sujeito consumidor, é sim, um ponto de referência para o conceito e 
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a imagem de si de um indivíduo. Ela não é construída, mas vai sendo construída. 

Para Bauman (2005, p. 21-22), a “identidade” é algo a ser inventado, e não 

descoberto, “alvo de um esforço, de um objetivo; como uma coisa que ainda se 

precisa construir a partir do zero ou escolher entre alternativas”. 

 

Autores como Bauman (2008) afirmam que hoje vivemos em uma sociedade na qual 

as relações sociais se constituem em torno de indivíduos numa constante busca da 

definição de suas identidades, e que o consumo é uma das formas predominantes 

para este processo de definição e identificação, tanto em termos particulares 

quanto em termos coletivos.  Outros, como Rocha (2005, p. 111), indicam que a 

modernidade impõe ao indivíduo a tarefa de criação de si mesmo, e o consumo [...] 

surge como o lugar por excelência desta construção: é aderindo a determinados 

estilos de vida − comportamentos, valores e hábitos de consumo  − que o homem 

moderno constrói uma identidade. Campbell (2006, p. 52) diz que os indivíduos se 

auto-definem em termos de gostos e desejos, ou seja, quando queremos expressar 

e afirmar nossa individualidade, é às nossas preferências e aspirações que 

recorremos, mais que às grandes classificações e descrições gerais nas quais nos 

enquadramos. É aí que percebemos que nossa exclusividade como indivíduos – 

nossa individualidade – realmente reside.  

 

Deste ponto de vista, o desejo é entendido como prioritário na orientação do 

desenvolvimento do consumo moderno, em especial por meio da “moda”: É notável 

que a manipulação da procura só foi realmente possível por meio do controle da 

moda ou, se isso é uma pretensão demasiadamente grande, através de sua 

cuidadosa exploração. A própria manipulação social só foi possível mediante o 

veículo da moda, não havendo outro mecanismo disponível pelo qual os fabricantes 

pudessem, tão diretamente, afetar os desejos ambiciosos dos consumidores 

(CAMPBELL, 2001, p. 38). O aparecimento do modelo de moda moderna é, assim, o 

ingrediente crucial em qualquer explicação dos motivos pelos quais quer a 

emulação por parte dos consumidores, quer a manipulação da parte dos produtores 

devem ter começado a tomar essas formas novas e dinâmicas (CAMPBELL, 2001, p. 

38). 
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Na transformação do conceito de “desejo” em elemento constituinte para o 

estabelecimento do que se convenciona chamar “moda”, são lançadas bases para 

um dos fatores que predomina nas reflexões sobre o consumo moderno, qual seja, 

o de ser orientado por um “programa regular e interminável de estar sempre 

necessitando, em relação a bens e serviços” (CAMPBELL, 2001, p. 87), traçando 

uma distinção entre prazer e necessidade que apontaria para diferentes modos de 

se relacionar com o consumo. A partir desta perspectiva, o luxo constitui o meio 

para o prazer, enquanto as necessidades são meramente tudo aquilo de quanto se 

careça para a manutenção da existência, um estado que se define melhor com a 

palavra “bem-estar”. (CAMPBELL, 2001, p. 90) 

 

Mulher – consumo- cosméticos 

 

O desenvolvimento das sociedades é marcado pela discriminação de gêneros, os 

homens invariavelmente em situação preferencial à mulher, fossem como donos do 

saber, ou privilegiados pelas responsabilidades de subsistência da família, ou 

dominantes politica e ideologicamente, a história se desenvolve a partir das 

desigualdades. No início do século XIX, apesar das transformações no Brasil, 

algumas destas transformações levaram a era da mulher protagonista do lar, súdita 

do homem, para quem deveria dirigir todas as atenções e objetivos de suas 

atividades.  

 

No meio do século XIX, surge um novo discurso sobre a mulher. A sociedade que se 

configura tendo como centro a produção industrial exige maior participação da 

mulher, como mão de obra barata e mais tarde como compradora (o termo 

consumidor ainda não havia sido forjado).  As práticas de produção que se 

desenvolvem, fortemente caracterizadas pela exploração, provocam 

manifestações. Da luta por melhores condições de trabalho, ou pelo menos, por 

condições mínimas de tratamento, à luta pelo direito ao voto, pelo direito de 

reivindicar direitos, até mesmo de ocupar os espaços públicos, as mulheres 

despertam para a necessidade de melhorias na perspectiva da sua forma de viver. 
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No Brasil, as opções de atuação profissional da mulher começam a se ampliar a 

partir da década de 1930, já sob influência do American way of life, com as 

novidades trazidas pelo rádio, cinema e programas da televisão. Um pouco depois 

de 1940, chega o rádio, causando impacto não só comercial, mas também social. 

Vai ao ar a primeira radionovela, que mesmo que reproduzindo o status quo, traz 

para a conversa do cotidiano diferentes perspectivas da vida em sociedade, mais 

próximas do universo feminino. Na década seguinte, a televisão oferece novas 

ideias e o cinema abre as portas para um novo estilo de vida, focalizando a imagem 

da mulher. O cinema representa a “projeção de sonhos”, transformação. Seus 

personagens são transformados em ícones e exemplos a serem seguidos. 

(LIPOVETSKY, 2000) 

 

Nos anos 1950. Marilyn Monroe é o símbolo, ultrapassando limites, mas sempre 

tendo em vista a conquista do homem. Entretanto, ainda que o foco seja a questão 

de agradar aos homens, o público feminino, começa a se libertar de seu domínio, 

pelo menos nas suas escolhas, no seu interesse por beleza e moda. Era a 

modernidade trazendo consigo uma mulher mais independente dos ditames sociais, 

e até morais, que se permitia usar maquiagem mais livremente, exibir novos estilos 

de roupas, soltar ou prender os cabelos conforme sua vontade. Uma verdadeira 

revolução no comportamento feminino, acompanhada por uma publicidade mais 

sofisticada, sem perder a meta do casamento. 

 

Evidentemente, a introdução destes valores foi lenta e gradual. Neste aspecto as 

revistas femininas têm um papel importante. “Indiscutivelmente, o que a leitora 

dos anos 1950 lia nas revistas não eram conselhos que possibilitariam assumir 

posições libertárias em relação à postura masculina” (RIBEIRO, 2008, p.88), mas o 

apelo para a moda, a valorização de ações de iniciativa própria e, sobretudo, a 

valorização do trabalho doméstico ou dos espaços de trabalho tradicionalmente 

femininos (a produção de roupas para consumo próprio, o artesanato ligado à 

beleza, à culinária, etc.) tiveram grande repercussão, pavimentando de uma forma 

natural o caminho para a mulher ocupasse um mercado não formal caracterizado 

por estas atividades. (TONDATO, 2010) 

 



 

II Seminário de Iniciação Científica da ESPM – São Paulo – 30 e 31 de outubro de 2013 

 
8 

A partir da década de 1960, o feminismo se solidifica nos EUA. Terminada a Guerra 

do Vietnã, os homens voltam ao mercado de trabalho, começando a guerra pelos 

direitos iguais. Em 1960, na primeira revolução sexual, tópicos como a existência 

da pílula anticoncepcional, as exigências de direitos iguais, direitos ao cuidado com 

seu próprio corpo são temas de discussão, trazendo desdobramentos políticos e, 

até, econômicos. Os objetivos de direitos iguais para as mulheres alteram as 

perspectivas predominantes na sociedade. A mulher, pouco a pouco, conquista 

espaços antes “reservados” aos homens. A luta continuava para receberem o 

mesmo tratamento que os homens. Toma força o movimento feminista, 

simbolizado universalmente pela “queima dos sutiãs” 3   em praça pública, 

sinalizando a reivindicação  das mulheres por direitos iguais. 

 

Nos anos 1970, no Brasil, o difícil não era só ser mulher, mas ser mulher brasileira. 

Muitos preconceitos já existentes foram realçados, como por exemplo, a 

dificuldade de aceitação da sociedade para o fato das mulheres terem atividades 

profissionais fora do contexto do doméstico, do lar, do que era considerado 

“feminino”: atividades diferentes de ser professora, enfermeira, etc.. As 

reivindicações tomam força, principalmente em relação ao voto, à oportunidade de 

participar da democracia, especialmente nos países do, então Terceiro Mundo, que 

sofriam à época regimes de exceção. Nesta movimentação, as mulheres tomam 

consciência da possibilidade da mudança de sua situação. Percebem que tinham o 

poder de falar para o país, de se manifestar contra os aumentos de preço, inflação, 

estabelecendo princípios de igualdade na sociedade.  

 

Moda, cosméticos e estereótipos 

 

Quando falamos em beleza feminina, estamos falando em sonhos, desejos, 

objetivos, e prazeres, ainda que muito disso tenha que responder a padrões 

impostos pela sociedade, principalmente no que se refere à aparência e ao corpo 

feminino. Ser bonita ou estar bonita? É uma pergunta que passa despercebida no 

meio de tantas informações que recebemos diariamente acerca da, sempre 

                                         
3 “A queima que não aconteceu” disponível em  
http: //anos60.wordpress.com/2008/04/07/a-queima-de-sutias-a-fogueira-que-nao-aconteceu/ 
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cobrada, beleza feminina. Temos então um fato, se a mulher, não se sente bela o 

suficiente, se idealiza, passa a buscar pelo ideal de beleza e a partir de modelos e 

sugestões que a sociedade em geral impõe traça seu objetivo e se sujeita a 

situações as mais diversas para ficar bonita. 

Contudo, e através de todas as questões apresentadas acima, surge outra questão: 

será que estar ou ser bonita é de fato um desejo da mulher, ou esta se preocupa 

em ser e estar bonita para outros? 

O mercado de cosméticos cresce visivelmente e reflete a evolução da participação 

da mulher na sociedade. (BARBOSA, 2006). 

Os cosméticos estão cada vez mais sendo utilizados pelas mulheres como um 

padrão exigido pela sociedade, onde cabe às mesmas entender que independente 

de sua inserção social, o cosmético é um produto de uso obrigatório por toda a 

vida, transformado em mercadoria de primeira necessidade, como um produto que 

deve ser consumido inclusive mais de uma vez ao dia, sendo atribuída aos 

cosméticos a condição de ser indispensável para o bem estar. Já o batom, com tons 

e sabores diversos, formas, texturas, durabilidade, hidratação entre outros 

recursos. Eles conquistaram os lábios de quem busca não somente a beleza, mas 

também tecnologia. Representam diferentes papéis sociais como indícios de 

símbolos aptos no comportamento feminino. 

Desvendando a nova mulher, a mulher da classe C 

Desde o início, a problematização da nossa pesquisa nos guiou a descobrir como o 

consumo de cosméticos se insere, faz parte, na rotina das mulheres da “nova” 

classe C, além de verificar quais as expectativas destas mulheres em relação ao 

consumo desta categoria de produto. Para responder a isso, procuramos verificar o 

que significa ser feminina para a mulher da classe C; se as mulheres da chamada 

nova classe média têm ambições diferentes das mulheres das classes A e B.  

Abrindo um parágrafo, a chamada nova classe C brasileira tem mais dinheiro mas 

continua com os mesmos hábitos, acrescentado o poder de  adquirir novos produtos 

que antes eram restritos às classes A e B. Características cuja compreensão ainda 
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constitui um imenso desafio. Como grandes consumidores de tecnologia, os 

membros da classe C estão cada vez mais informados e exigentes. Uma classe que 

não quer qualquer produto, não quer qualquer atendimento, não quer 

simplesmente gastar dinheiro. Retomando Slater (2002), o desejo maior é de 

inclusão na sociedade de consumo “oficial”, de aceitação.  

Para o desenvolvimento da problematização, trabalhamos com objetivos 

específicos: verificar o hábito de consumo de cosméticos pelas mulheres da classe 

C; verificar a opinião da mulher em relação ao consumo de cosméticos e mapear os 

hábitos de consumo midiático da mulher. Para responder a isso, realizamos 

entrevistas pessoais com mulheres da classe C entre 20 e 50 anos. As entrevistas 

individuais foram realizadas nas casas onde elas trabalham diariamente. 

Em uma abordagem qualitativa, utilizamos um roteiro para verificar aspectos 

comuns e diferenciados do grupo de mulheres entrevistadas, levantando aspectos 

como, renda, família, mulher, cosméticos, como é ser e estar feminina hoje.  

Os resultados nos fornecem um perfil de valores, esperança e segurança.  

a intensa valorização da família, o amor incondicional pelos filhos ... As 

consumidoras desta faixa de renda buscam a independência financeira, por isso 

estão inseridas no mercado de trabalho e aumentando seu grau de escolaridade, 

enquanto as mulheres da elite social diminuíram a sua participação no mercado e 

nos estudos. Analisamos a relação entre consumo de conceitos e a auto - imagem 

da mulher.  

Algumas querem ler revistas para se informar, outras se contentam com a televisão 

para entender as mídias sociais e ainda algumas preferem as amigas, fiéis amigas, 

na hora de adquirir algum produto. Elas possuem valores e uma visão na hora da 

compra que pode ser decisivo. 

O objetivo é demonstrar que o ato de decidir o que usar como cosmético na ̃o e ́ 

somente um ato de distinça ̃o, mas está ligada a outras dimensões do objeto em 

questa ̃o, como a capacidade de decisão do indivíduo em suas escolhas, permitindo-
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nos uma hipótese mais realista, onde colocamos o usuário de cosméticos decidindo 

e usando uma mistura de ideias para isto, como utilidade, prazer e significação. 

 

Foram entrevistadas cinco mulheres da classe C entre 20 e 60 anos, moradoras da 

Região de São Paulo. Modo geral, percebemos que as entrevistadas são mulheres 

menos conservadoras e menos preconceituosas com relação as mulheres da classe A 

e B, são mais voltadas para o presente, para os aspectos pessoais e familiares do 

que para o futuro, para a carreira. 

 

O perfil das entrevistadas nos mostra mulheres que valorizam a família acima de 

tudo. Isso nos mostra que o que elas mais prezam são seus filhos, o bem estar dos 

filhos é mais importante do que o delas, elas pretendem mais do que qualquer 

coisa serem boas mães e passar valores significativos para seus filhos. Tudo o que 

elas fazem, é para satisfazer seus filhos e poder oferecer à eles oportunidades que 

elas não tiveram. As mulheres mostraram que a família é unida, elas valorizam a 

harmonia, buscam o equilíbrio e estão satisfeitas com suas vidas. “A família é a 

base de tudo”, uma frase que aparece de diversas formas, em relação a vários 

assuntos nas entrevistas.  

 

Autoestima, prazer e vaidade são muito valorizados. Essas mulheres entrevistadas 

fazem parte do segmento que assume o desejo de comprar para atender suas 

necessidades e prazeres pessoais. Elas buscam seus produtos sem culpa, se 

preocupam com a sensualidade e o cuidado com a saúde. Nem sempre estão dentro 

do orçamento, mas gostam de estar bem informada. Um resultado que responde ao 

perfil levantado em pesquisas que apontam que a classe C corresponde hoje por 29 

% do consumo do país. A mulher é quem decide e planeja a compra. Estas mulheres 

alimentam vaidade e auto estima, consumindo produtos que lhes dê satisfação e 

que as façam se sentir valorizadas no seu ambiente social. (Fonte: Ibope Solution. - 

CIVITA, Roberto. Mulheres da Classe C – segmentação. São Paulo: Abril, 2008.) 

Entretanto, a independência é algo que se tornou essencial. As entrevistadas 

indicam que suas vidas apresentam mudanças mais intensas, principalmente em 

relação à atenção e cuidados dedicados a elas  mesmas.  
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A publicidade proporciona o desejo de uma comunicação melhor. Por meio dela, 

pretende-se que o consumidor vislumbre uma similaridade entre o produto e o 

significado cultural que transporta, de modo que se passa a atribuir ao bem de 

consumo um sentido que existe no mundo culturalmente instituído. ( LIPOVETSKY, 

2007) 

Algumas das entrevistadas acreditam que precisam das propagandas como meio de 

informação para conhecer novos produtos. A imagem de uma atriz na televisão faz 

com que elas queiram comprar aquele produto e acreditam que podem ser belas 

como as propagandas mostram.  

Conclusão  

Esta pesquisa partiu que perguntas geradas de uma produção teórica relativamente 

recente mas de grande complexidade, tentando responder a um tema amplo e que 

remete a diversas áreas do saber, ou seja: a questão do consumo e de suas 

dimensões sociais. Foi apenas a partir da década de 1980 que o consumo se tornou 

uma das problemáticas que tem como centralidade o consumo nos processos de 

reprodução social e da caracterização da sociedade moderna como uma “sociedade 

de consumo”. 

Tomando como ponto inicial o panorama histórico de formação do consumo 

moderno – desde o seu surgimento, no século XVI, chegando ate ́ sua definitiva 

instituição na sociedade do século XX –, detemo-nos mais especificamente no 

período imediatamente posterior a esse, época em que o consumo assume muitas 

das características que lhe definem ainda na contemporaneidade, atingindo uma 

dimensão e um significado inimagináveis. 

Para o desenvolvimento do estudo aqui relatado, desenvolvemos uma pesquisa com 

o foco consumo de cosméticos por mulheres da classe C, tomando como referência 

alguns dos autores expoentes no tema do consumo, identidade e mulher. Apesar 

das limitações pertinentes a um trabalho de iniciação científica, de exploração das 

bases teóricas, conhecimento e observação de campo, consideramos que a pesquisa 

cumpriu seus dois principais objetivos, acreditando que, a partir das descobertas 
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da pesquisa empírica como elementos auxiliares, obtivemos indicadores sobre ser 

feminina para a mulher da classe C, a questão de estar bonita para si mesmo, essa 

preocupação com a sua autoimagem. 

Com relação ao consumo como peça identitária, tomamos como referencial inicial 

a concepção da identidade na sociedade moderna como sendo composta a partir de 

identificações. Nesse aspecto, se demonstrou a centralidade das ações de consumo 

como elemento fundamental a ̀ criação das identidades dos indivíduos na sociedade 

moderna, envolvendo questões sociais e midiáticas. 

Com relação a consumo e necessidade, concluímos tratar-se esta de uma questão 

bastante complexa, o termo “necessidades” apresenta uma variabilidade de 

possibilidades de interpretação. A distinção entre necessidade básica e necessidade 

supérflua, por exemplo, apresenta-se como constitutiva do processo de concepção 

de muitos critérios de direitos, variando de acordo com as diferentes sociedades 

em que e ́ estabelecida. Outros importantes aspectos a destacar neste ponto, a 

partir da pesquisa realizada, são o fato de que a relação entre consumo e 

necessidade refere-se também a normas de acesso aos bens de consumo e as 

questões relativas ao prazer e ao lazer. 

Analisar a relação entre consumo de conceitos, entre identidade, cultura e 

consumo Por fim, e justamente esse o aspecto de nossas conclusões, o consumo em 

suas relações com o prazer, demonstrando que ela constitui-se como uma faceta 

efetiva do consumo na sociedade contemporânea. 
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