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Resumo 

O artigo aqui apresentado traz resultados gerais de pesquisa realizada como iniciação 

científica que aborda a percepção da categoria “luxo” por pessoas das classes populares. 
Tal discussão se mostra pertinente ao momento quando na história recente do país tivemos 
o fenômeno de aumento do consumo por pessoas destes grupos, caracterizado como “nova 
classe média”, “ampliação da classe média”, seguido de uma situação de crise econômica, 

que se expandiu para o social na forma de endividamento e desemprego. Buscamos verificar, 
em primeiro lugar, o que é entendido como sendo “luxo” por pessoas classificadas como 
pertencentes à classe socioeconômica C, o que consideram como “um produto de luxo” e 
quais as prioridades de consumo para além dos itens de consumo cotidiano.  
 
Palavras-chave: comunicação; consumo; cultura; identidade; luxo.  
 

Introdução 

 O luxo é interpretado de diversos modos pela sociedade, independente da 

classe social à qual se pertença. Ao olhar de muitos é uma forma de ostentação e 

exibicionismo, conceituado como despesas estonteantes e supérfluas. Para outros, 

produtos de luxo são uma maneira de escape da realidade, um sonho de consumo e, 

até mesmo, uma auto realização. 
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Uma marca ou produto não se auto define como luxo, diversos são os critérios 

para que se enquadrem a tal segmento de mercado. Quando se trata de mercado de 

luxo, tradicional e mercadologicamente leva-se em consideração a exclusividade, 

tradição, o custo e a qualidade. Portanto, “consumir luxo” é algo restrito, sendo 

poucas as pessoas que possam desfrutar de tal vantagem e privilégio.  O custo de 

produtos de luxo é elevado, entretanto, deve haver clareza de que nem todo produto 

de preço acima da média seja “luxuoso”.  

Segundo Lipovetsky, a definição de luxo tem como base a perfeição e a beleza:  

o refinamento da sutileza e da busca de perfeição. Daí decorre não 

apenas uma valorização do savoir-faire e da cultura, mas também 
uma identificação possível nos traços invariantes de todo universo 
sensível que fosse de luxo. (LIPOVETSKY, 2005, p. 145). 

Castarede (2010) concorda com isso e vai além, incluindo a valorização 

mercadológica do objeto categorizado como “luxuoso”, o que dependeria de: possuir 

abordagem personificada, ser tecnicamente perfeito e finalmente ser esteticamente 

belo.  

Também Strehlau (2010, p. 24) define luxo do ponto de vista das 

características físicas do produto, a saber, sua qualidade, de deve ser “alta” 

considerando-se o material, o acabamento, design, de uma mercadoria, com uma 

marca “forte”, preço premium, de uma comunicação seletiva,que ressalte a imagem 

de exclusividade e distribuição diferenciada. 

Outra definição relaciona aspectos da tradição e da história de uma sociedade. 

Quando analisado o contexto histórico desde a época em que foi dada mais atenção 

para o luxo, ou seja, mais especificamente desde o reinado de Luís XIV, na França, 

é possível notar que houve evolução em relação ao conceito, recebendo o mesmo 

diferentes características, em diferentes épocas. Os produtos assim classificados têm 

como atributos, além de história (riqueza), a tradição e a cultura de um povo, ou 

seja, (...) a definição do luxo é amplo e perene, mas instável nas suas 

representações. Em outras palavras, o que é luxo hoje não necessariamente será em 

alguns anos. (DINIZ, 2012, p. 83). No contexto desta definição, a partir do momento 

que um objeto passa a não ser mais exclusivo ele deixa de ser considerado luxo.  
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A elite tradicional, fundamentada na prerrogativa social, tem 
um comportamento muito interessante quando começa a ser imitada. 
Quando os emergentes começaram a consumir marcas de luxo para 
ostentar, e os tradicionalistas passaram a consumir marcas de roupas 
personalizadas. (DINIZ, 2012, p.75). 

Tantas são as interpretações desse segmento que nos leva à curiosidade de 

como o luxo é percebido e interpretado pelas classes populares, economicamente 

denominada como classe C e que entendemos como sendo constituída por grupos de 

menor poder aquisitivo. 

 As classes populares, das quais fazem parte o operariado, os 

trabalhadores assalariados, constituem-se ocupando espaços de 
sobrevivência por meio de uma cultura própria, relevante aos seus 
cotidianos, atendendo às demandas não satisfeitas pelos costumes e 
hábitos das classes dominantes. (TONDATO, 2012, p.207). 

 

Grupos que, nos anos 2010, tiveram seu poder de barganha aumentado, o que 

promoveu uma ascensão de seus membros, segundo um processo a seguir detalhado.  

No Brasil, os primeiros anos da década 2010 foram marcados pelo aumento do 

poder de compra das classes sociais C, D e E, resultando em um cenário por muitos 

caracterizado como “aumento da classe C”. Um cenário que, na trilha da 

estabilização da moeda e abertura da economia iniciada nos anos 1990 e devido à 

ações governamentais (concessão de Bolsa-Família, por exemplo), fez com que 

grupos das classes populares tivessem acesso a bens materiais, também possibilitado 

pela facilitação do crédito, gerando um grupo socioeconômico denominado de 

“classe emergente”. Com acesso ao cartão de crédito somado à expansão do uso de 

tecnologias digitais, este grupo explicita um desejo de consumo latente, natural da 

sociedade de consumidores, fortalecido pela propaganda, passando a adquirir  

produtos até então somente conhecidos por meio da publicidade, incluindo aí artigos 

tradicionalmente considerados “de luxo”. 

Neste contexto, muitas pessoas procuram se diferenciar, buscando inspiração 

nas classes de maior poder aquisitivo. A partir disso, começam a procurar por 

pequenos luxos, ou luxos que cabiam em seus bolsos, ainda que em “suaves 

prestações”. 
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Visando esse fator comportamental, as empresas adotam estratégias a fim de 

atender possíveis necessidades, como foi destacado por Lipovetsky em palestra 

realizada na cidade de São Paulo. Segundo o filósofo vivemos em um momento 

hipermoderno, em que não existe apenas um luxo, mas “diferentes” luxos, o que é 

evidenciado pela aposta de grifes em extensões de linhas. “‘Passamos do luxo para 

os ‘luxos’”, disse Lipovetsky, em alusão ao surgimento de luxos “intermediários”, 

“muitas vezes por iniciativa das próprias grifes, já que muitas apostam, hoje, em 

extensões de linha ou mesmo marcas ‘b’.” (LIPOVTESKY apud ROCHA, 2013). 

Na extensão do que vinha acontecendo no cenário mundial, o Brasil adentra 

uma grave crise econômica. Entretantomesmo com o bolso de grande parte dos 

brasileiros sendo afetado, o setor de luxo mantém e até ganha ganha espaço no 

mercado interno, seja por meio de lojas próprias ou por representantes.  

Em 2009, mesmo com a crise financeira mundial, o mercado de luxo faturou 

U$ 6,45 bilhões no Brasil, 8% a mais que em 2008, segundo o último estudo da 

empresa de pesquisas GfK Brasil em parceria com MCF Consultoria, especializada na 

área. Em 2009, o Brasil assistiu à chegada das grifes Hermès, Missioni, Christian 

Louboutin, Bentley, Lamborghini e Bugatti, que investiram juntas U$ 830 milhões. 

Segundo dados da Associação Nacional de Fabricantes Automotores (Anfavea), no 

mesmo ano, as vendas de veículos importados passaram de 370.937 para 485.428 

carros, um avanço de 30,9%. (CAMPOS; YOSHIDA, 2008)  

Mesmo já em meados dos anos 2010, quando questões político-econômicas se 

desenvolvem para uma grave crise, a relojoaria francesa Cartier inaugura sua 

terceira loja no Brasil. Uma expansão que, segundo Veronique Claverie, diretora de 

Marketing e Operações da Cartier Brasil, reflete a evidência externa do país, quando 

o mercado internacional do “luxo” vive um momento em que há interesse em iniciar 

ou expandir atividades para países menos tradicionais no setor. (ÉPOCA NÉGOCIOS, 

2015) 

Uma questão peculiar ao mercado brasileiro é a questão do parcelamento, que 

está intimamente ligado à sua cultura econômica: “compra parcelada através do 

cartão de crédito ou cheque pré-datado. Isso contradiz as diretrizes das marcas de 

luxo e faz com que os representantes das marcas quando chegaram ao Brasil para 
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conhecer o mercado brasileiro, precisassem se adequar a essa particularidade.” 

(DINIZ, 2012, p. 77). Um exemplo é a luxuosa marca Montblanc, que parcela suas 

canetas em até dez vezes sem juros. (UOL ECONOMIA, 2013) 

 

Cultura do consumo, identidade e luxo 

Entendemos o consumo como um importante elemento constituinte da 

identidade dos indivíduos. Dessa forma, trazemos uma problematização sobre a 

cultura do consumo, necessidades básicas, relacionada à definição de luxo, afinal o 

assunto de interesse ao estudo aqui tratado são as atribuições de sentido ao luxo na 

perspectiva da constituição das identidades de indivíduos da classe C no sentido 

socioeconômico.  

Ao tratarmos de consumo são diversas as interpretações e definições. No 

senso comum, o consumo é remetido à sinônimos como consumação, desperdício, 

despesa e gastos. Todavia, o termo consumo de interesse ao estudo aqui tratado é 

voltado para o consumo como um aspecto pertinente à existência dos indivíduos e as 

suas práticas cotidianas em sociedade.  Na visão de Slater (2002, p.131) o ato de 

consumir é cultural pois sempre envolve significados e esses são partilhados. Até 

quando tratamos de preferências individuais, estas são estabelecidas no interior de 

culturas, pois “é através de formas de consumo culturalmente específicas que 

produzimos e reproduzimos culturas, relações sociais e, na verdade, a sociedade.” 

(SLATER, 2002, p.131).   

Para que possamos compreender o consumo, é fundamental, primeiramente, 

contextualizar o surgimento desse fenômeno tão significativo para sociedade 

humana. Embora muitos associem o desenvolvimento de uma cultura do consumo 

inteiramente à era pós-moderna, o consumo como entendemos neste estudo nasce 

com a modernidade, concordando com Slater (2002, p.18) quando diz que “as 

instituições, infra-estruturas e práticas essenciais da cultura do consumo originaram-

se no início do período moderno”, sendo que algumas delas já estavam “bem 

estabelecidas (ao menos para algumas classes e alguns setores econômicos) nessa 

época.”   
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Essa cultura do consumo da qual falamos teve início no século XVIII, 

estendendo-se, obviamente, até o presente (SLATER, 2002, p.18). Um início próximo 

à Revolução Francesa, uma época marcada por ideais empíricos e iluministas, a partir 

do que o homem passa a estabelecer a razão e a ciência como as verdadeiras formas 

de aquisição de conhecimento. Consequente a isso, é desencadeada a Revolução 

Industrial, em uma época em que a Europa enfrentava diversas mudanças ideológicas 

e sociais. Acompanhando o entendimento de Slater, o corolário é que, 

cronologicamente, a cultura do consumo seguiu-se à industrialização.  

A tendência produtivista foi contestada por um revisionismo 

histórico crescente que afirma que a Revolução do Consumidor 
precedeu a Revolução Industrial, ou foi pelo menos ingrediente 
fundamental do início da modernização ocidental. (SLATER, 2002, 
p.25) 

É nesse período que tambémsão desenvolvidas novas correntes e ideologias 

econômicas, das quais o capitalismo será o caso mais acabado, tornando o consumo 

mais explícito como uma prática casual e presente no cotidiano.  

Dessa relação entre  consumo e desenvolvimento do capitalismo é que também 

passa a ser visto, o consumo, como uma prática pejorativa, que remete a gastos e 

desperdícios, a partir de pontos de vista ideológicos e até religiosos. “No senso 

comum, consumo é sinônimo de consumismo, potencializado no fetiche, que é 

quando a reificação transforma tudo em mercadoria, inclusive o consumo e o 

indivíduo-sujeito.” (TONDATO, 2012, p.211). Slater (2002) menciona os ideais 

religiosos que eram contra o consumo, determinando que o correto era economizar. 

Na sequencia, entramos na era do Iluminismo, período em que a razão é o que deve 

mover a humanidade, tornando-se o consumo uma prática não só aceitável mas 

desejável por essa nova sociedade e modo de pensar (SLATER, 2002).  

Fica, assim, evidente que o desenvolvimento de uma cultura do consumo fez 

parte da construção do mundo moderno, caracterizando principalmente o cotidiano 

ocidental.  

 A cultura do consumo tem sido uma nau capitânia para o 

avanço da empresa ocidental, dos mercados ocidentais e do modo de 
vida ocidental. A cultura do consumo não é uma consequência tardia 
da modernização industrial e da modernidade do consumo, algo 
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surgiu depois do trabalho intelectual e industrial da modernidade já 
tinha sido feito. Foi, na verdade, parte da própria construção do 
mundo moderno. (SLATER, 2002, p. 18)  

O consumo é cultural e isso pode assumir vários significados; um argumento 

utilizado por Slater é que os seres humanos têm necessidades básicas, mas assumem 

formas culturais diferentes em sociedade diferentes, portanto, a maneira como irão 

consumir alimentos para suprir a fome irá variar de acordo com a cultura da 

sociedade em que estão inclusos. Outro argumento é que o consumo é influenciado 

pela cultura, então, os indivíduos compram determinados produtos ou serviços por 

influência da cultura em que estão inseridos e (con)vivem. Em ambos os casos, a 

cultura é um acréscimo ao consumo. (SLATER, 2002, p.132). Vivemos uma cultura 

coletiva, orientada para um pertencer individualista: “eu tenho que consumir o que 

é bom, mas tem que ser bom para mim e para os outros e só se for bom para todos 

é que será bom”. (SAFATLE, 2012). 

Em relação à construção social da identidade, Tondato (2012, p.212) defende 

que isso, essa construção, sempre ocorre em um contexto marcado por relações de 

poder. Seguindo essa linha citamos Lipovetsky (2005, p.58) para quem consumidores 

ocasionais nem sempre têm o objetivo de exibir uma imagem de posição social 

superior, eles brincam de ser ricos, apenas se divertem, por um tempo limitado, em 

mudar papel, em revestir-se de novas aparências. “Às competições estatuárias 

sucede um consumo distanciado, lúdico, sem desafio nem real aposta simbólica.” 

(LIPOVETSKY, 2005, p.58). Isso nos leva a questionar a frequência com que 

determinados artigos de luxo, como taças de vinho são utilizados. Como o objetivo 

aqui proposto é compreender a percepção do termo “luxo” e como este influencia 

nos hábitos de consumo e na identidades de pessoas pertencentes à classe C, 

podemos interpretar que: 

o consumo é o espaço das práticas cotidianas enquanto lugar de 
interiorização muda da desigualdade social, desde a relação com o 
próprio corpo até o uso do tempo, o hábitat e a consciência do 
possível para cada dia, do alcançável e do inatingível. [...] O consumo 
não é apenas a reprodução de forças, mas também produção de 
sentidos: lugar de uma luta que não se restringe à posse dos objetos, 
pois passa ainda mais decisivamente pelos usos que lhes dão forma 
social e nos quais se inscrevem demandas e dispositivos de ação 
proveniente de diversas competências culturais. (MARTIN-BARBERO, 

1997, p.290) 
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Necessidades e luxos 

No contexto do nosso problema de pesquisa que é entender o que as pessoas 

da classe C consideram luxo, nós vamos assumir o ponto de vista de Slater a partir 

do qual não existem necessidades básicas, mas sim atribuição de significado aos 

produtos a partir da cultura em que os indivíduos estão inseridos. Slater diz que as 

pessoas passam a se preocupar mais com os significados dos bens do que com seu 

significado real. Muitas práticas e produtos comuns, ou simples, adquirem significado 

de serem “luxuosos” pois remetem à significados atribuídos culturalemnte, não 

sendo apenas um alimento ou peça de vestuário.  

Necessidades básicas fazem parte da natureza humana e uma vez que sua 

satisfação tenha sido materialmente, e alguns casos também moralmente, como na 

alimentação que pressupõe outros aspectos além do “saciar a fome”, assegurada, o 

aspecto cultural assume um predomínio. As pessoas passam a se preocupar mais com 

o significado dos bens do que com seu uso funcional, que seria a satisfação de uma 

necessidade “básica”, ou de sobrevivência, no senso comum.  

É nesse sentido que se desenvolve no âmbito da cultura do consumo e, agora, 

até mesmo da natureza do consumo a relação com a ideia de “luxo”. (SLATER, 2002, 

p. 132). O luxo é associado à emoção, passando a ideia de que essa se sobressai à 

razão quando tratamos de necessidades básicas. Ou, citando Lipovetsky, “o luxo não 

depende da razão, mas do excesso e das emoções extraordinárias e intensas, a partir 

de uma volta necessária ao que está inscrito no sentido da palavra.” (2005, p.114)  

“O luxo é sempre elemento de diferenciação social, mas funciona igualmente, 

cada vez melhor, como ferramenta de management das marcas para o grande 

público, uma vez que o prestígio do top de linha repercute no conjunto de modelos.” 

(LIPOVETSKY, 2005, p.49). As pessoas consomem o luxo para se enquadrarem, 

funciinando como uma costura das relações sociais, o que nos permite discutir a 

questão da inclusão social por meio do consumo. Para Slater (2002, p.149),  a 

pobreza não é tanto a falta de posses, mas sim de exclusão da participação no fluxo 

de informações; ao consumir menos, somos excluídos de eventos e conhecimentos 

sociais fundamentais. Na verdade, os dois tipos de pobreza andam juntos, pois a 

exclusão do fluxo de informações de consumo tem consequências materiais diretas, 
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o que pode ser associado ao fato de consumir o luxo para se diferenciar ou até mesmo 

ser aceito a um ciclo de convívio. 

Na verdade, o argumento de Doyal e Gough (1991, apud SLATER, 2002, p.134) 

– do que podemos definir necessidades básicas como aquelas que são condições 

necessárias à participação cultural – reconhece claramente que essas necessidades 

sempre vão assumir formas culturais particulares em todos os casos empíricos. 

Podemos fazer uma relação entre o argumento de Doyal e Gough com o fato de os 

indivíduos consumirem (aquilo que acreditam ser) luxuoso para serem aceitos e, 

eventualmente, pertencentes a determinados grupos sociais. “A sociedade moderna 

e seus valores emergentes individualistas e hedonistas tornaram então o luxo 

necessário ao bem-estar ordinário de uma vida material mais prática e mais 

funcional.” (LIPOVETSKY, 2005, p.117).  Lipovetsky ainda afirma que o luxo torna-se 

uma marca distintiva, símbolo do acesso e do pertencimento a uma nova categoria 

social.  

 Um ponto importante é que, embora não haja um consenso entre os teóricos 

sociais sobre o que seja “necessidades básicas” em termos válidos, é evidente que a 

distinção entre necessidades básicas e artigos de luxo tem sido fundamental para a 

sociedade ocidental (e para muitas outras): “é usada para definir critérios de 

direitos, participação, variação individual, postura moral e assim por diante.” 

(BERRY, 1994, apud SLATER, 2005, p.134). Diante da importância dada a esta 

disntinção é que o estudo aqui levanta o problema sobre a atribuição e sentido ao 

“luxo” pelas pessoas categorizadas como pertencentes à classe C.  

Mesmo possuindo uma renda limitada, as pessoas encontram meios para 

comprar um pequeno luxo que caiba no seu bolso, com o que buscam não só a 

funcionalidade dos objetos, mas os valores culturais da sociedade em que vivem, 

promovendo estilos de vida, constituindo suas identidades. Retomando Slater quando 

diz que 

se dissermos que todo consumo é cultural, também estamos dizendo 
que todos os objetos são culturalmente significativos e que, na 
verdade, nenhum objeto pode ser simplesmente funcional. 
Entretanto, mais importante ainda é que as próprias funções são 
culturalmente definidas. (SLATER, 2002, p.135).   
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“O problema central de investigar o significado das coisas numa cultura do 

consumo é como defender a posição de que todo consumo é cultural sem permitir 

que a cultura se torne uma ideia abstrata.” (SLATER, 2005, p.142). No aspecto 

sociocultural, Bauman (2008, p.44) aponta que o consumismo, em aguda oposição às 

formas de vida precedentes, associa felicidade não tanto à satisfação de 

necessidades, 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.   

Nesse processo, na sociedade contemporânea, cada vez mais é necessário 

inserir a mídia nas reflexões na medida em que seus conteúdos alimentam e fazem 

parte do cotidiano, “integrando as orientações valorativas e o quadro de referências 

que são o núcleo mesmo da cultura”, direcionando as transformações que aí 

ocorrem. (SLATER, 2002, P. 142). Hoje, estudar os processos comunicacionais implica 

falar de um consumo que é dominante e que, de certa forma, estrutura as atividades 

cotidianas, dando-lhes sentido e identidade (SLATER, 2002), pensando a identidade 

como algo além “de uma essência inata que determina o que somos”, mas antes 

como “um construto e uma criação a partir dos papéis e dos materiais sociais 

disponíveis” (KELLNER, 2001, p. 297).  

 O estudo aqui descrito, portanto, tem como objetivo mais amplo entender os 

caminhos simbólicos a partir do quais necessidades e usos são culturalmente 

definidos, buscando “examinar a forma pela qual são definidos e representados no 

interior de modos de vida práticos e particulares.” (SLATER, 2002, p.145). O que as 

pessoas consideram “luxo”, como usam estes artigos “de luxo”; o modo como 

consomem para, a partir disso, identificar quais as referências utilizadas para 

consumir tais produtos e atribuições de sentido ao termo.  

Ampliando o qe mencionamos de início, o luxo se caracteriza pela 

exclusividade, sendo utilizado como um símbolo de status, afinal se destacam por 

serem de altíssima qualidade, de preço muito elevado e também pelo efeito de 

prestígio da marca. (LIPOVETSKY, 2005, p.132). A marca hoje representa o que antes 

da modernidade era atribuído ao costureiro, que se tornou liberto de sua antiga 

subordinação à clientela, dando origem à alta-costura:  
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daí em diante traz o nome do costureiro ou de uma grande casa e não 
mais o de um alto hierarca ou de um lugar geográfico. Não é mais 
apenas a riqueza do material que constitui o luxo, mas a aura do 
nome e renome das grandes casas, o prestígio da grife, a magia da 
marca. Nesse quadro, as competições pelo prestígio não serão mais 
exercidas apenas no campo das classes superiores, mas também no 
campo dos produtos de bens de luxo. (LIPOVETSKY, 2005, p.43) 

Devido ao histórico do luxo e tudo é representado por ele, as pessoas cobiçam 

esses artigos e tentam, a todo custo, possuí-los. Mesmo que muitos não possuam 

recursos econômicos para isso, outras saídas são encontradas, como o "semiluxo", 

"enquanto a alta-costura consagra a união entre o artesanato de arte e a indústria, 

os progressos de mecanização, no mesmo momento, vão permitir o aparecimento de 

um “semiluxo” de um “falso luxo” de preço menor, destinado às classes médias.” 

(LIPOVETSKY, 2005, p.45). “No caso exemplar dos símbolos de status, a 

estratificação social é projetada diretamente numa divisão entre tipos de bens e de 

consumidores. Além disso, usando os bens de acordo com seus significados, 

vivenciamos a ordem social como uma ordem moral irresistível e a reproduzimos na 

vida cotidiana.” (SLATER, 2002, p.146). “Ao trabalhar a sociedade de consumo é 

preciso considerar as intermediações das práticas cotidianas na constituição dos 

sujeitos desta sociedade não apenas como elementos constituintes, mas também 

como agentes do fazer social.” (TONDATO, 2012, p.208) 

Os objetos carregam significados que são construídos naturalmente. Contudo, 

apesar do peso individual dos bens como províncias de significados, a construção de 

fronteiras simbólicas se dá a partir de um conjunto de bens, ou seja, um padrão de 

consumo que engendra uma constelação de objetos e estabelece uma teia de 

significados. “Sendo assim, os grupos sociais, impelidos pela lógica da imitação, 

tenderiam a buscar status adotando as roupas dos grupos da imediatamente 

superiores, os quais procurariam se diferenciar adotando novas modas.” (CASTILHOS 

e ROSSI, 2009, p.53). Em contra partida, podemos usar a visão de Slater (2002, 

p.145): 

dizer que as coisas, as necessidades e os usos não são definidos 
naturalmente, e sim culturalmente é uma coisa; é dizer que temos 
de examinar a forma pela qual são definidos e representados no 
interior de modos de vida práticos e particulares. Por outro lado, 
argumentar à maneira da semiótica que o único uso real de uma coisa 

é significar é dizer que não precisamos examinar os complexos 
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mundos etnográficos onde usamos os bens num grande número de 
práticas cotidianas, mas somente os sistemas de significado, as 
classificações sociais de diferença no interior das quais as coisas 
significam. (SLATER, 2002, p.145) 

 

Em busca de respostas - metodologia 

No cenário econômico, evidenciamos uma fase de ascensão referente à classe 

C, aqui entendida também como parte das classes populares. Portanto, como 

objetivo central dessa pesquisa de Iniciação Científica, buscamos saber o que é 

percebido como luxo por pessoas pertencentes à classe socioeconômica C e como 

isso se relaciona com suas identidades sociais. 

Como trabalho empírico, foram realizadas oito entrevistas individuais com 

pessoas classificadas com pertencentes à classe C, incluindo homens e mulheres de 

faixa etária entre 25 a 50 anos. A técnica de amostragem foi do tipo intencional, 

visto que tínhamos a intenção de diversidade de entrevistar pessoas com perfis 

distintos, propondo um diferencial entres os entrevistados por meio da atividade 

exercida e não pela renda auferida.  

Em um primeiro momento, foi realizada uma pesquisa bibliográfica que teve 

como principais conceitos pesquisados: luxo, consumo do luxo no Brasil, cultura do 

consumo, identidade e classes sociais. De posse da bibliografia básica, iniciamos uma 

argumentação com Slater tratando de cultura do consumo, utilizamos Lipovetsky 

com sua visão sobre luxo e seguimos com outros autores trabalhando a questão de 

consumo, identidade, luxo e classes sociais. 

Com base nas leituras mencionadas e em observações no cotidiano, 

elaboramos um roteiro semi-estruturado para realização das entrevistas, 

contemplando os temas: perfil dos entrevistados, sua rotina, consumo midiático, 

atividades de lazer, hábitos cotidianos e prioridades de consumo e opiniões e 

percepções sobre “luxo”. 

Consideramos que a abordagem por meio de entrevista adequada pois esta 

técnica possibilita uma maior interação com os informantes, conforme Bauer e 

Gaskell (2002, p. 65):  
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(...) a entrevista qualitativa, pois, fornece os dados básicos para o 
desenvolvimento e compreensão das relações entre os atores sociais 
e sua situação. O objetivo é uma compreensão detalhada das crenças, 
atitudes, valores e motivações, em relação aos comportamentos das 
pessoas em contextos sociais específicos. 

Indo além, essa técnica possibilita “explorar o espectro de atitudes, opiniões 

e comportamentos” (BAUER e GASKELL, 2002, p.78) ao trabalharmos com um roteiro 

semi-estruturado, que nos mantém dentro do foco do estudo, mas ao mesmo tempo, 

permite flexibilidade para aprofundamento do que for de interesse. 

Nosso intuito era compreender a relação entre consumo, luxo e identidade do 

grupo socioeconômico denominado “classe C”, que se justifica do ponto de vista do 

entendimento do consumo como “a própria arena em que a cultura é objeto de lutas 

que lhe confere forma” (DOUGLAS e ISHERWOOD, 2004, p. 103). Ou seja, 

encontramos atualmente uma variedade de produtos ditos como réplicas, sendo uma 

apropriação dos produtos de luxo. Esses tipos de produtos, considerados réplicas ou 

imitações, são uma forma que as classes populares encontraram para poder se sentir 

mais próxima, ao tão desejado, Universo do Luxo. No âmbito da cultura, estamos 

com Slater (2002, p. 32) quando diz que vivemos em uma cultura “de” consumo 

“porque o próprio consumo se torna um foco crucial da vida social (...) e porque os 

valores (de mercado) da cultura do consumo adquirem um prestígio que encoraja sua 

extensão metafórica a outros domínios sociais”, o que neste trabalho inclui a 

constituição identitária social. 

A identidade aqui estudada é algo além “de uma essência inata que determina 

o que somos”, sendo antes “um construto e uma criação a partir dos papéis e dos 

materiais sociais disponíveis” (KELLNER, 2001, apud TONDATO, 2012, p. 212), 

resultando em uma “narrativa, que reflete uma questão cultural que passa pelo 

consumo”, cuja constituição, do ponto de vista social, “em um contexto marcado 

por relações de poder”, como já mencionado a partir de Tondato (2012).  Daí para 

responder ao nosso objetivo geral de saber o que é percebido como luxo pela classe 

C e como isso se relaciona com suas identidades sociais, especificamente, 

verificamos o que é considerado um “produto de luxo” por pessoas pertencentes a 

grupos assim classificados.  

Considerações finais 
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No cenário econômico, evidenciamos uma fase de ascensão referente à classe 

C. Portanto, como objetivo central dessa pesquisa de Iniciação Científica, buscamos 

saber o que é percebido como luxo por pessoas pertencentes à classe socioeconômica 

C e como isso se relaciona com suas identidades sociais.  

 O consumo não é apenas a reprodução de forças, mas também 
produção de sentidos: lugar de uma luta que não se restringe à posse 
dos objetos, pois passa ainda mais decisivamente pelos usos que lhes 
dão forma social e nos quais se inscrevem demandas e dispositivos de 
ação proveniente de diversas competências culturais. (MARTIN-
BARBERO, 1997, p.290) 

 Buscando conhecer melhor sobre o consumo da classe econômica trabalhada, 

notamos que devido à situação financeira, realizam as compras de acordo com as 

necessidades básicas, o que para eles trata-se de produtos alimentícios. Embora na 

visão de Slater (2002), com o que concordamos, não existam necessidades “básicas”, 

pudemos perceber que o grupo entrevistado julga as compras que realizam como 

sendo “apenas” o necessário. Isso reforça o que comentamos sobre a inacessibilidade 

do “luxo”, destacada pelo grupo. Foi afirmado em todas as entrevistas que o 

principal gasto mensal é com alimentação, mas evitam sair para comer em 

restaurantes. Portanto, é presente a opinião de que comer em restaurantes, sair 

para jantar e almoçar “fora” seria um “luxo”. 

Já em relação à vestuário e eletrônicos pudemos compreender que fazem a 

compra quando realmente é necessário, quando a roupa estraga ou o eletrônico 

quebra e não é possível consertar. A maioria das compras, principalmente de roupas, 

são realizadas em datas comemorativas, como Dia das Mães, Dia dos Pais ou Natal; 

o que analisamos a partir de Slater (2002) para quem toda forma de consumo é 

cultural, reforçando a conceituação de que a sociedade em que estamos inseridos é 

“de consumo”, sendo a questão sentimental um aspecto trabalhado sobre o 

presentar nas datas citadas. Outro hábito de consumo que verificamos foi em relação 

a ocasiões especiais, como casamentos e aniversários, e, o principal local procurado 

para as compras de presentes é o shopping, onde dizem encontrar muitas opções, 

mas também porque o local “shopping” agrega maior valor ao produto, já que é 

associado ao luxo. Consideram que o presente é mais especial e “chique” por ter 

sido comprado em um shopping. 



 

Anais do 7º Seminário de Iniciação Científica da ESPM | ISSN: 2358-2138 
São Paulo | outubro de 2018 

15 

Quando questionados sobre o que era o luxo, os entrevistados tinham uma 

grande dificuldade em verbalizar suas opiniões, especialmente por considerarem 

algo muito distante de suas realidades, a partir do que compreendemos que o luxo 

está fortemente presente no imaginário dos entrevistados. O que conhecem como 

luxo é aquilo que a mídia mostra, seja por meio de filmes, novelas, ou até mesmo 

por meio da publicidade das marcas, reforçando ainda mais a distância para com 

esse público.  

É possível notar também a forte associação do termo “luxo” com a ostentação. 

Os entrevistados interpretam o consumo de artigos de luxo como uma forma de 

esbanjar e ostentar. Nesse sentido, procuramos compreender a visão desse grupo a 

respeito de produtos falsificados. Todos os entrevistados afirmaram reprovar estes 

produtos, além de considerarem uma forma de ostentação por parte dos que 

compram. Entretanto, todos disseram já terem comprado algum produto falsificado 

(pirata, imitação), justificando-se por ser forma acessível que encontram de 

“pertencerem” a grupos que valorizam “marcas”, moda.  

A associação de luxo com marca foi muito forte pelos entrevistados, 

afirmaram conhecer e já “ter ouvido falar” de grifes de luxo e, no contexto dos 

relatos, não consideram  comprar  produtos falsificados mesmo afirmando serem 

contra ser uma “contradição”, pois todos também deixaram muito claro entender 

“luxo” como algo muito fora de seus universos, demonstrando não ter conhecimento 

do custo de um produto original ou mesmo dos produtos em si além das imagens que 

chegam pela mídia genérica. Apenas um dos entrevistados disse acompanhar “marcas 

de luxo” nas redes para ficar “por dentro das novidades”.  

A exploração dos aspectos “produtos falsificados, imitação, ostentação” nos 

trouxe informações e opiniões que nos apontam alguns elementos sobre a questão 

da identidade social do grupo como classe C. Podemos perceber uma forte associação 

entre o termo “classe C” e falta de acesso e exclusão. Por exemplo, quando dizem 

“essa bolsa não é para mim” ou criticam alguém que tenha “aquela bolsa” por ser 

óbvio que a mesma não tem os recursos financeiros para tanto, reforçam a percepção 

de exclusão. 
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Ainda que tenha sido comentado pela mídia e muitos autores tenham discutido 

sobre a ampliação da classe C, como classe emergente, não percebemos que isso 

tenha se consolidado. Nas entrevistas abordamos questões que pudessem nos levar à 

verificação de do melhoramento da situação econômica nos anos mais recentes, mas 

ficou evidente que foi algo que não se consolidou. Analisamos que mesmo com novas 

formas de pagamento, como citado, maiores possibilidades de parcelamentos e 

cheques pré-datados. Por não terem ocorrido avanços que permitissem melhor 

posicionamento nos empregos, mais profissionalização, com o agravamento da crise 

econômica, estes grupos continuam em uma situação de grande limitação de opções 

de acesso a uma maior diversidade de produtos, incluindo aquilo que consideram 

luxo dentro de seus universos. 

Apesar de chegarmos a muitas conclusões que propusemos, restam ainda 

algumas questões a serem abordadas, como a questão da educação (maior 

investimento na formação), relacionamento com a família, a questão do lazer, 

viagens, mencionadas como um sonho. Trabalhamos com um grupo de pessoas que, 

acreditamos, pelas limitações econômicas, o que em uma sociedade como a nossa 

significa também muitas limitações educacionais, veem com naturalidade as 

barreiras encontradas, não considerando que possam encontrar uma saída, uma 

melhora de vida. Mas nem por isso vemos uma tristeza ou discursos de “vítima”. 

Apenas a situação, as limitadas possibilidades  econômicas em que se encontram. 
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