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RESUMO
Este artigo busca apresentar alguns pressupostos de ordem teórico-

conceitual que sirvam à reflexão sobre as possibilidades de estudo do
comportamento do consumidor numa perspectiva antropológica, tratando
de mapear de modo sumário os principais temas ligados à Antropologia
do Consumo na atualidade. Desenvolve-se em três linhas de discussão:
(I) os (não) lugares da antropologia no mundo contemporâneo; (II) cultura,
consumo e produção de subjetividade; e (III) ciências sociais e pesquisa do
comportamento. As discussões reforçam a potência desse recente campo
de interesses e investigações, apontando a necessidade de entender o
consumo como prática social constitutiva dos nossos modos de existir e
conviver na atualidade. Além de interessar àqueles que fazem a crítica ou a
defesa dos interesses de mercado, os estudos antropológicos do consumo
servem aos que buscam entender, desde seus diferentes campos de atu-
ação, o conjunto complexo de forças culturais que estão em jogo quando
tratamos de estudar o comportamento humano nos dias de hoje.

PALAVRAS-CHAVE: cultura, consumo, comportamento, pesquisa.

Os (não) lugares da antropologia
no mundo contemporâneo

Omundo já não é mais o mesmo. Talvez as grandes
modificações trazidas pelas últimas décadas do
século XX estejam associadas a uma progressi-

va e inevitável aceleração dos movimentos de mudança
cultural que arrastam consigo a necessidade de revermos
nossos modos de pensar o mundo. As imagens de um
mundo consolidado pela tradição, ancorado na imobili-
dade das instituições sociais e garantido pela perspectiva
de grandes projetos coletivos, desfizeram-se pari passu
a progressiva tecnologização social, que alterou nossos
modos de experimentar tempo e espaço.

A vontade de progresso e renovação, emblemas tí-
picos da modernidade política e intelectual, cedeu lugar
progressivamente a uma compulsiva movimentação na
direção do "novo" e do "diferente". O tempo de duração
das novidades diminuiu barbaramente, e nos vemos diante
da aparente inevitabilidade de uma re-invenção perma-
nente de nossos modos de ser e conviver. Rapidamente, as
novidades tornam-se obsoletas e precisamos substituí-las
por novas e mais excitantes experiências. Não basta ser
novo e diferente. É preciso que a novidade e a diferença
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sejam permanentemente re-encenadas, a cada instante,
para nos libertarmos do fantasma de nos tornarmos retrós.
Assim como o tempo, também o espaço sofreu imensas
alterações na sociedade contemporânea. As distâncias
foram encurtadas e o mundo parece ter diminuído. Pa-
radoxalmente, diminuiu na medida em que se ampliou.
O "progresso", projeto oficial da modernidade, trouxe a
possibilidade de estarmos conectados aos recantos mais
longínquos do planeta em tempo real e de termos virtual-
mente ao acesso de nossos dedos tudo e todos, os quais,
outrora, só seriam acessíveis a partir de um grande ímpeto
colonizador e expedicionário.

O que parece ter mudado é a consistência da mo-
dernidade. Como sugere o sociólogo polonês Zigmunt
Bauman (2001), estamos vivendo uma modernidade
líquida. E é dessa nova condição que trataremos na
primeira seção desse texto. Percorreremos de modo
sumário as principais mudanças nas configurações de
tempo, espaço e subjetividade no mundo contemporâneo
para entendermos a desafiadora posição dos estudos
antropológicos atuais.

Para isso, partiremos de um necessário entendimento
do que é a contemporaneidade. Tomando a noção de que
contemporâneo é tudo aquilo que coincide com o nosso
tempo, com a atualidade, a expressão contemporaneida-
de assumiu grande destaque. Deixou de ser meramente
a condição daquilo que é coincidente com nossa própria
existência para designar um momento político, cultural
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e social com características próprias. Diferentemente
daqueles que preferem tragar da atualidade como uma pós
ou hiper modernidade, trataremos aqui de contempora-
neidade, já que nosso interesse estará voltado especial-
mente para as características sócio-culturais deste tempo.
O nosso tempo, o tempo de todos, o tempo que coincide
e faz coincidir tudo o que existe no aqui e agora.

Assim:

O que define a contemporaneidade é o fato de viver
numa mesma época e de compartilhar referências
comuns. (...) Hoje a novidade é que, mesmo com
independência dos modos de vida dos homens
que habitam nosso planeta, existem referências
compartilhadas. Temos nossas referências locais,
compreensíveis em nosso pequeno meio, mas tam-
bém participamos de uma cultura mundial, atrelada a
outras referências (AUGE; COLLEYN, 2006, p.23-24,
tradução do autor).

O reconhecimento da contemporaneidade como um
momento político, cultural e social de características
próprias implica pelo menos três evidências: a. plura-
lidade e a coexistência das culturas, as referências
globais comuns e a busca de diferenças internas que
garantam uma estilização cultural própria das comu-
nidades locais.

No trato daquilo que aqui convencionamos chamar
de contemporaneidade, encontraremos uma infinidade
de autores que buscam descrever, analisar, criticar ou
promover as marcas deste tempo. Alguns que buscarão
nostalgicamente caracterizá-la como o tempo da frag-
mentação, da diluição das forças sociais, um tempo em
que a falência dos grandes ideais e das grandes narrativas
teria nos deixado órfãos de sentido. Outros, na defesa oti-
mista deste novo tempo, defendem a inevitabilidade das
mudanças e promovem a contemporaneidade à condição
de um tempo de redenção, em que livres dos imperativos
universalistas, poderíamos constituir livremente nossos
modos de existir e conviver.

O que aqui nos importa, longe de fazer a defesa ou
a acusação do que estamos vivendo, é compreender o
modo como convivem num mesmo tempo diferentes
perspectivas; é avaliar a tensão que se produz com essa
coexistência de mundos, de sociedades, de culturas.

Muitas das descrições da sociedade contemporâ-
nea apontam na direção do individualismo. Este seria,
conforme Cova (1997), por exemplo, o produto mais
refinado da modernidade com suas pretensões de libera-
ção dos compromissos sociais. O indivíduo dos dias de
hoje seria assediado permanentemente pela vontade de
tornar-se livre e autônomo na escolha de seus próprios
modos de viver. Estaríamos caminhando na direção
de um indivíduo comum: todo e qualquer sujeito pode
chamar para si o direito de ser o que deseja, personificar

atitudes, produzir um estilo. Aliás, nada muito diferente
daquilo que a própria modernidade inaugurou com seu
projeto de alforria dos grandes ideais míticos ou teoló-
gicos. No entanto, a Razão que havia sido promovida à
condição de Grande Senhora da Modernidade no lugar
de Deus e da Natureza, também veio perdendo espaço.
A variedade de experiências políticas e sociais que vi-
vemos no último século nos fez ver que a Razão não foi
tão eficiente quanto se pôde supor para gerar um projeto
coletivo de justiça e felicidade. Os vínculos sociais
foram progressivamente perdendo sua durabilidade e o
interesse por liberdade e autonomia, tornando-se cada
vez mais individualizados.

Alguns chegam a apontar, como é o caso do pensador
alemão Wolfgan Welsch (1995), que o mundo da ética
vem sendo invadido pela estética. Ou seja, os modos
de justificar nossas ações e escolhas individuais já não
respondem mais a um interesse racional de bem comum,
mas sim a uma experiência estética do próprio mundo
vivida na superfície de cada corpo, em que o que passa
a importar é, sobretudo, um juízo de estilo.

Mais distantes das preocupações dos pensadores
críticos que apontavam o risco de colonização das sub-
jetividades por forças coletivas que operavam através
dos meios de massificação, pensadores da atualidade
apontam a colonização do espaço público pela lógica
da individualização. Um desmedido elogio da estética
estaria nos conduzindo a uma estetização superficial da
existência, em que se funda a crença de que cada um
poderia tornar-se o que bem desejar, bastando para isso
dispor dos meios necessários.

No entanto, há os que enxergam nas novas confi-
gurações sociais outros modos de socialidade. Mesmo
reconhecendo a impossibilidade de restauração de um
projeto social homogêneo com justificações racionalistas
e universais, vêem nas práticas sociais da contempo-
raneidade modos possíveis de existência e convívio,
fundantes de um novo tipo de bem coletivo.

O sociólogo francês Michel Maffesoli, numa versão
bem mais otimista de análise da atualidade, avalia posi-
tivamente muitos dos novos modos de socialidade que
vêm sendo produzidos nas sociedades contemporâneas.
O autor questiona as leituras que sugerem o desenvol-
vimento de sociedades cada vez mais orientadas por
princípios individualistas e narcíseos. Numa interes-
sante análise daquilo que Bauman bem teria chamado
de "comunidades cabide" (comunidades de fraco poder
de coesão social, constituídas meramente por interesses
transitórios de exposição individualista), Maffesoli en-
xerga dimensões éticas que tenta descrever. Referindo-se
à constituição de comunidades circunstanciais, dadas
por identificação casual de gostos ou interesses, assim
se posiciona:
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Certamente que um processo desses significa o fim
ou, mais exatamente, a saturação dos valores gerais
dominantes situados acima de todos e partilhados
contratualmente pela maioria. A identificação liga
cada pessoa a um pequeno grupo ou a uma série de
grupos, o que implica uma multiplicidade de valores
em oposição. Isso fez com que se falasse erronea-
mente em narcisismo. Erroneamente na medida em
que se concebe habitualmente o narcisismo como
recolhimento ao mundo individual. Em contrapartida,
pode-se imaginar um narcisismo coletivo; para isso,
basta vê-lo como produção e vivência de uma mito-
logia específica. Esse narcisismo coletivo enfatiza a
estética, pois promove estilos particulares, um modo
de vida, uma ideologia, uma maneira de vestir, um
comportamento sexual, enfim, tudo o que é da ordem
da paixão partilhada (MAFFESOLI, 2005, p.23).

Maffesoli propõe sua noção de narcisismo coletivo
como uma tentativa de vislumbrar, nas novas modali-
dades de relação social, técnicas de autoconstrução com
finalidades éticas e estéticas bastante específicas. Para
defender tal posição, apresenta uma análise do corpo
como uma realidade que busca se realçar e "epifanizar-
se". Segundo ele, o corpo produzido nas sociedades
atuais, nos "espaços de isolamento sensorial, na moda
em grandes cidades contemporâneas, nos diversos ti-
pos de bodybuilding, (...) na publicidade, na dança, ele
é ornado para ser exibido em espetáculo. Trata-se de
uma socialização específica, talvez, mas que não deixa
de apresentar todas as características da socialização:
incorporar a um conjunto e transcender ao indivíduo"
(MAFFESOLI, 2005, p.23). Com isso, ele pretende
apontar que a socialização moderna vem-se dando cada
vez mais com ênfase em uma sensação coletiva e não
mais com base em um projeto racional comum, como
até então estávamos habituados.

A despeito de todas as controvérsias e disputas teóri-
cas na descrição da contemporaneidade, aqui optaremos
por destacar exatamente essa tensão entre a perspectiva
da individualização dos gostos e estilos em coexistência
com novos modos de conviver coletivamente. Em resu-
mo: "a época atual se caracteriza, para cada indivíduo,
por um vaivém entre o nível local e o global" (AUGE;
COLLEYN, 2006, p.26, tradução do autor).

Importa destacar que as mudanças constitutivas
da contemporaneidade advêm fundamentalmente das
transformações operadas sobre o tempo, o espaço e a
subjetividade, categorias de fundamental importância
para a antropologia. Para esta análise, nos serviremos do
antropólogo Marc Auge (1994), que propõe e desenvolve
a curiosa noção de não-lugar, imagem que nos servirá à
abordagem dos desafios reservados aos estudos antropo-
lógicos nos dias de hoje. Apesar de estarem intimamente
conectadas, tentaremos fazer uma abordagem mais
esquemática que favoreça o entendimento. Iniciaremos
pelo TEMPO.

As mudanças operadas sobre o tempo envolvem três
importantes eventos:

1. Superabundância de fatos o sujeito contem-
porâneo vive numa simultaneidade de mundos. Circula
ao mesmo tempo por diferentes espaços de convívio
social e é forçado a desempenhar diferentes papéis em
circunstâncias temporalmente bastante próximas: casa,
escola, trabalho, shopping, tráfego, política, moda,
amores, enfim... uma variedade de universos que não
se separam mais com tanta nitidez quanto em outros
tempos. Assim, uma abundância e variedade de fatos,
decorrentes desse trânsito permanente por numerosos e
intercambiáveis universos, nos faz experimentar o tempo
de um outro modo.

2. Superabundância de informações - O desenvolvi-
mento das modernas tecnologias da informação e comu-
nicação tornou possível uma relação de instantaneidade
com a informação. Não só a abundância de fatos, mas a
rápida e ampla circulação das informações faz com que
passemos a experimentar o tempo em sua fugacidade.
A fugacidade do instante, da passagem, e a conseqüente
descartabilidade em favor do novo, da novidade do último
minuto. Além disso, o sentido da virtualidade com que
podemos potencialmente acessar toda e qualquer infor-
mação faz com que o tempo seja encurtado.

3. Aceleração da história - Um esvaziamento pro-
gressivo da memória em face à instantaneidade das infor-
mações faz com que a experiência temporal da história
também se modifique. Vivemos uma história do tempo
presente, em que a flutuação, a navegação e a interativi-
dade parecem constituir-se como melhores metáforas que
o registro da tradição. Tudo se torna obsoleto com grande
velocidade, e uma espécie de compulsão à mudança colo-
ca em permanente risco aquilo que insiste em durar.

Passemos ao ESPAÇO. As mudanças na vivência do
espaço serão descritas sob o signo de outros três eventos
que marcam a contemporaneidade:

1. Encolhimento do espaço - A redução das dis-
tâncias pela ampla possibilidade de deslocamento fez
com que o mundo encolhesse. Isso favoreceu uma
proximidade de mundos que nos permite ter uma visão
instantânea de espaços longínquos, de difícil acesso e
testemunho há bem pouco tempo.

2. Aumento da circulação - O mundo contempo-
râneo prima pela circulação permanente. A valorização
dos deslocamentos rápidos, das rotas de integração e
da ampla conectividade dos espaços são marcas da atu-
alidade. A permanência e o sedentarismo tendem a ser
significados como signos de atraso, paralisia, doença e
estagnação. O valor está dado na ampla circulação das
pessoas, das idéias, das informações, das imagens.

3. Transformações do espaço urbano - Há uma
tendência geral de racionalização do espaço urbano em
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torno da agregação de bens e serviços por meio da mul-
tifuncionalidade dos equipamentos sociais. Os grandes
centros comerciais, capazes de oferecer uma variedade
infindável de serviços num mesmo espaço, com segu-
rança e praticidade, parecem consolidar novos tipos
de percepção e experiência das cidades. Há ainda uma
importante mudança de escala que relativiza distâncias
e proporções.

Por fim, marcas de mudança na SUBJETIVIDADE.
Entenda-se aqui por subjetividade o conjunto dos mo-
dos como nos relacionamos com nós mesmos e com
os outros, interferindo diretamente na nossa existência
como indivíduo.

Outros três traços de transformação:
1. Descentramento do sujeito - Os sujeitos vivem

com uma menor densidade subjetiva e por isso as identi-
dades são bem menos duradouras que em outros momen-
tos. Enquanto os modelos psicológicos mais clássicos
valorizavam a coerência e solidez de uma personalidade,
o sujeito atual parece alvejado por uma constante neces-
sidade de mudança. Há uma trivialização das crenças e
valores da tradição em favor da flexibilidade, da fluidez
e da fugacidade dos modos de ser.

2. Apologia da diferença - Vivemos a contradição
de experimentar uma sociedade que produz grandes
homogeneidades, a padronização por grupos de refe-
rência de caráter global e, ao mesmo tempo, o elogio
das particularidades e das diferenças individuais. Parece
haver uma espécie de exigência de singularização que
caminha lado a lado com a demanda por tolerância a
todos os modos de expressão e convívio. Curiosamente,
esse contraste faz conviver no mesmo mundo a luta pela
tolerância e os novos fundamentalismos.

3. Alterações da relação público-privado - A con-
temporaneidade gerou uma sociedade do espetáculo, em
que a exposição pública dos dramas individuais ganhou
prestígio. As privacidades ocupam a cena pública, es-
vaziando o espaço da discussão política sobre o bem
coletivo. A estetização dos modos de existência depende
diretamente de campos de visibilidade e encenação, re-
forçando assim todas as modernas práticas confessionais
e alterando nossos padrões de intimidade.

Essas importantes alterações na experiência de TEM-
PO, ESPAÇO e SUBJETIVIDADE colocam-nos diante
do desafio de pensar os estudos antropológicos e, mais
particularmente, os estudos antropológicos do consumo
na atualidade. A antropologia tradicionalmente designa
o estudo do homem em geral, dividindo-se em antro-
pologia física - o estudo do homem em seus aspectos
biológicos - e antropologia social e cultural - o estudo
do homem como ser social que vive, trabalha e fala,
produzindo diferentes significados para sua existência.

Mesmo que não seja nosso objetivo uma análise ex-

tensa da constituição da antropologia enquanto campo de
saber, vale destacar alguns elementos que apontam as prin-
cipais mudanças sofridas por ela no curso do tempo.

Primeiro, é preciso esclarecer que:

A antropologia construiu-se, historicamente, como o
estudo do outro, entendido como outra sociedade,
outra cultura, outro grupo social, enfim, aquele que
se comporta de forma diferente de mim. Em outras
palavras, a antropologia configurou-se como uma
tentativa de compreender a diversidade cultural,
em um encontro radical com a alteridade (JAIME
JÚNIOR, 2001, p.69).

Talvez o fragmento acima represente aquilo que há
de mais consensual em se tratando das definições de
antropologia. No entanto, as saídas que foram sendo
construídas em resposta ao desafio de confronto com a
alteridade foram distintas em diferentes tradições inte-
lectuais e em diferentes épocas.

Resumiremos essas saídas em três pontos:
1. A tentativa de definir uma condição humana em

geral, universalmente válida.
2. A tentativa de descrever uma cultura em sua

totalidade.
3. A tentativa de experimentar o diálogo intercultural.
As duas primeiras tentativas tiveram grande impor-

tância na história dos estudos antropológicos, mas com
o tempo tornou-se cada vez mais difícil levá-las a bom
termo, sendo a terceira saída aquela que mais atende
às demandas da contemporaneidade que vínhamos
descrevendo.

Na atualidade, porém, sabemos que

as grandes teorias portadoras de verdades defini-
tivas não foram senão utopias. Hoje estamos em
condições de afirmar que a imagem de uma chave
que abre todas as portas foi superada por uma caixa
de ferramentas onde cada um escolhe a seu gosto e
remodela cada instrumento para avançar através de
aproximações sucessivas (AUGE; COLLEYN, 2006,
p.11, tradução do autor)

Originalmente, a antropologia esteve vinculada ao
estudo do "outro" como estranho, distante, aqueles que
compunham as sociedades ditas primitivas e tradicionais.
No final do século XIX, ela busca consolidar-se como
campo científico, e a prática de contato direto com as
sociedades estudadas ainda não constituía uma de suas
premissas fundamentais. Somente no início do século XX,
com Malinowski, um polonês naturalizado britânico, a an-
tropologia encontra no método etnográfico sua mais cara
referência, de grande importância até os dias atuais.

Isso consistia no fato de que:

O próprio antropólogo deveria ir a campo. Seria indis-
pensável o recurso ao 'olhar antropológico', aquele
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supostamente desprovido de preconceito, capaz de
relativizar, escapando da postura etnocêntrica, isto
é, capaz de entender a outra sociedade a partir das
razões que seus próprios membros constróem para
justificar seus comportamentos (JAIME JÚNIOR,
2001, p.69).

É importante lembrar que a organização da sociedade
no começo do século XX permitia um trabalho explora-
tório preciso, porque o "outro" estava bem localizado,
circunstanciado, e se podia fazer disso uma condição
de imersão numa determinada cultura. O "outro" tinha
seu próprio lugar.

Na segunda metade do século XX, as transformações
do mundo forçaram muitas mudanças no campo dos estu-
dos antropológicos. Encontramos no antropólogo francês
Claude Lévi-Strauss, já em 1962, uma forte preocupação
com o estatuto epistemológico da antropologia. Ele
desconfiava de que as devastações culturais promovidas
pelo Ocidente, em relação a muitas sociedades tribais, e a
evidência da transformação destas sociedades em cópias
das metrópoles européias poderiam criar uma crise de
objeto de estudo para a antropologia. Mas, segundo ele
mesmo, "enquanto as maneiras de ser e agir de certos
homens forem problemas para outros homens, haverá
lugar para uma reflexão sobre essas diferenças, que, de
forma sempre renovada, continuará a ser o domínio da
antropologia" (LÉVI-STRAUSS, 1962, s/p).

Desse modo, a antropologia vem sofrendo transfor-
mações de caráter teórico e metodológico que respon-
dem às mudanças trazidas pela contemporaneidade.
Com as mudanças na ordem do tempo, do espaço e da
subjetividade exploradas anteriormente, chegamos a
conceber que o lugar da antropologia na atualidade seria
uma espécie de não-lugar, como pretende Marc Augé
(l 994). Torna-se objeto da antropologia toda e qualquer
manifestação, localizada ou dispersa, que evidencie um
modo de ser do homem em sua relação com a alteridade.
Não apenas os lugares definidos, as sociedades circuns-
critas, as comunidades localizadas, mas também todos
os espaços de circulação e as práticas sociais que fazem
do homem um nativo do mundo.

Afinal, quem são os "outros", os "estranhos", os
"distantes" no mundo da interatividade constante, da
apologia da diferença e do encurtamento das distâncias?
Como pretende Clifford Geertz (1983), agora todos
somos nativos!

Cultura, consumo e
produção de subjetividade

Para a antropologia, o conceito de cultura sempre re-
presentou uma importante referência. Assim, nos aproxi-
maremos das variações que esse conceito veio sofrendo

ao longo do tempo, para ingressarmos na discussão sobre
a produção de subjetividade em interface com uma área
específica: a antropologia do consumo.

A referência mais remota à idéia de cultura está dada
pela expressão "cultivar o espírito", uma espécie de tra-
tamento específico do espírito que vai na direção de seu
aprimoramento, do trabalho progressivo, da busca de
formas mais aperfeiçoadas. Ao longo da história, tal idéia
foi sofrendo importantes modificações e atendendo a carac-
terísticas políticas bastante específicas de cada momento.

Encontramos no analista francês Félix Guattari (2000)
uma boa condensação dessa polissemia, apontando-nos
três grandes blocos de significados. Vejamos:

A- Cultura-valor
Corresponde a um julgamento de valor que determi-

na quem tem cultura e quem não tem. Ou se pertence a
meios cultos ou se pertence a meios incultos.

B - Cultura alma-coletiva
Sinônimo de civilização. Já não há mais o par "ter

ou não ter". Todo mundo tem cultura. Qualquer um
pode reivindicar sua identidade cultural. Cultura negra.
Cultura underground. Cultura oriental. Uma espécie de
alma um tanto vaga que se presta a ambigüidades.

C - Cultura-mercadoria
Não há julgamentos de valor nem territórios cole-

tivos da cultura. A cultura são todos os bens, todos os
equipamentos, todas as pessoas, todas as referências
teóricas e ideológicas. Aqui opera a noção de um mer-
cado cultural.

Nessa forma de apresentação, Guattari nos ajuda
a enxergar diferentes modos de como a cultura veio
sendo tratada. Evidentemente cada um deles produ-
ziu efeitos políticos, sociais e econômicos bastante
específicos, de tal forma que é a própria concepção
de cultura que adotamos uma das principais respon-
sáveis pelo manejo das políticas culturais formais ou
informais implementadas com reflexos em todos os
campos de nossa existência: comportamento, educa-
ção, lazer, consumo, etc.. Para ele, esses três sentidos
que apareceram sucessivamente no curso da história
continuam a funcionar, e ao mesmo tempo.

Aqui trabalharemos fundamentalmente com os
sentidos B e C, os de mais forte penetração na contem-
poraneidade e que acabam por estar implicados mais
diretamente nos estudos sobre o comportamento do
consumidor e nas definições de cultura que circulam
nesse campo. Muitas foram as tentativas de definir
cultura e estabelecer sua relação com os modos de
existir, expressar e conviver. Passaremos a um breve
inventário de algumas dessas*concepções.

Cultura pode ser definida como o conjunto de valores
compartilhados por uma coletividade que impõe uma
ordem e uma classificação ao mundo, naturalmente he-
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terogêneo e disperso (APPADURAI, 1990; KOPYTOFF,
1990; SLATER, 2002). Pode ser ainda a expressão, via
idéias e atividades, do caráter de uma sociedade, indi-
cando aquilo que é considerado desejável (NICOSIA;
MAYER, 1976). Já para McCracken (2003), a cultura
detém 'as lentes' através das quais todos os fenômenos
são vistos. Ela determina como esses fenômenos serão
apreendidos e assimilados. Ou ainda, em segundo lugar
no pensamento do mesmo autor, a cultura é o 'plano de
ação' da atividade humana. Ela determina as coordena-
das da ação social e da atividade produtiva, especificando
os comportamentos e os objetos que delas emanam. Em
resumo: a cultura constitui o mundo, suprindo-o com sig-
nificado. Numa definição mais sucinta, Solomon (2002)
diz que a cultura é a acumulação de significados, rituais,
normas e tradições compartilhadas entre os membros de
uma organização ou sociedade.

Como podemos observar, as definições carregam
elementos relativamente homogêneos, sempre atrelan-
do a cultura aos modos de existência, de expressão e
de convívio dos homens. Desse modo, a preocupação
com o comportamento deixa de ser meramente uma
discussão em torno da "mente humana", uma vez que
ela própria é o resultado de um complexo jogo de forças
entre componentes biológicos e culturais indissociáveis.
A subjetividade, portanto, diferente do que pretendiam as
teorias psicológicas clássicas, é uma produção coletiva
que aparece no modo de existir individual e consciente
dos sujeitos. O homem, longe de ser a origem da sub-
jetividade, é seu terminal, seu ponto de expressão. Por
isso, compreender o comportamento, inclusive o do
consumidor, é antes de tudo compreender a cultura em
suas três dimensões.

Na cultura assim definida se podem distinguir três
ordens de componentes fundamentais: o sistema adapta-
tivo, que é o conjunto das formas de ação sobre a natureza
para a produção dás condições materiais de existência
das sociedades. O sistema associativo, que é o conjunto
de modos de organização das relações interpessoais para
os efeitos da reprodução biológica, da produção e da
distribuição de bens e da regulação do convívio social.
E o sistema ideológico, que compreende as idéias e os
sentimentos gerados no esforço por compreender a ex-
periência coletiva e por justificar ou questionar a ordem
social (RIBEIRO, 1985).

Essas três dimensões ou sistemas compreendem boa
parte, senão a totalidade de nossos modos de ser huma-
no. E nesse sentido que a antropologia do consumo se
configurou como uma nova área de interesses no grande
campo da antropologia contemporânea. O consumo,
concebido como a criação, a compra e o uso de produtos
e serviços (MCCRACKEN, 1988) é atividade social de
grande importância na contemporaneidade e perpassa os

três sistemas da cultura a pouco descritos. A produção
das subjetividades está fortemente ligada ao consumo,
uma vez que temos vivido sob o sol daquilo que alguns
convencionaram chamar de cultura de consumo. Para
Slater (2002), esse termo diz respeito ao "modo domi-
nante de reprodução cultural desenvolvido no Ocidente
durante a modernidade", uma espécie de "acordo social
em que a relação entre cultura vivida e os recursos sociais
(...) são mediados pelo mercado" (p.17).

Assim, a partir do século XX, cultura e consumo
passaram a ser termos de forte conexão, uma vez que
o consumo tornou-se o modo pelo qual a sociedade
constitui sua própria cultura. E aqui não estamos falando
apenas do consumo de bens e serviços, mas de todas as
formas de consumo, incluídos os modos de sobreviver,
sentir, pensar e relacionar-se com os outros. "A cultura
de consumo que se estabelece transforma os hábitos co-
tidianos, as relações entre as pessoas, as percepções dos
espaços e os significados dos objetos" (Padilha, 2007,
p.32). Todo consumo é cultural, pois consumir envolve
significados partilhados socialmente e, ao mesmo tempo,
tudo que consumimos possui um significado cultural
específico através do qual reproduzimos nosso sistema
de relações sociais (SLATER, 2002).

Compreender o comportamento do consumidor é
necessariamente compreender a cultura, e vice-versa.
Só é possível compreender a cultura contemporânea se
atentarmos para as relações de consumo que a configuram.
Quando a cultura e o consumo são tratados em articulação,
o consumo deixa de ser um mero "produzir, comprar e
usar produtos" para se tornar um complexo e interessante
sistema simbólico, por meio do qual a cultura expressa
seus princípios, ideais, valores e projetos, interferindo
diretamente em nossos modos de existir. Foi nesse cenário
que a antropologia veio progressivamente incorporando
o tema do consumo à discussão da cultura.

Os franceses Philippe Laburthe-Tolra e Jean-Pierre
Warnier (1997) servem como uma boa referência para
aqueles que se interessam pela história e desenvolvimen-
to desse recente campo de estudos. Para eles, Edward
Hall, com seu texto A dimensão oculta, constituiu o
marco de fundação da Antropologia do Consumo.

Como inventaria Jaime Júnior (2001):

Os trabalhos de Hall inauguram uma abordagem
antropológica dos domínios do consumo relativos
ao espaço: a arquitetura, o mobiliário, a decoração
interior, as cores, a iluminação, a climatização, as
vestimentas, os transportes coletivos, os lugares
de trabalho, os espaços de lazer, as vias públicas,
etc. (p.70).

Nesse intento de demarcar o recente desenvolvimento
de uma área específica de estudos e pesquisas em torno
de uma antropologia do consumo, vale destacar ainda
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o trabalho de Douglas e Isherwood (1978), além de
considerarmos a evidência de rastros de tais interesses
e investigações nos estudos antropológicos clássicos de
Mareei Mauss e André Leroi-Gourhan, na sociologia
de Marx, Weber, Simmel e Norbert Elias, ou ainda nas
importantes contribuições de Jean Baudrillard e Pierre
Bourdieu. Outra importante referência é o antropólogo
norte-americano Marshall Sahlins.

Como vínhamos tratando, o consumo não deve
ser compreendido apenas como atribuição de valores
de uso, de utilidades materiais ou como resultado de
mecanismos psicológicos de determinação previsível e
administrável, mas como a criação e uso de signos no
interior de uma cultura. Essa é uma das grandes contri-
buições da antropologia do consumo.

Podem-se agrupar as teorias que buscaram explicar
o consumo em três grandes blocos: 1) as que investem
no pressuposto de que a cultura de consumo tem como
base a expansão da produção capitalista de mercadorias;
2) as que assumem o consumo como forma de criação
de vínculos e distinções sociais; 3) as que entendem
o consumo como a produção de prazeres emocionais
(sonhos e desejos) celebrados no imaginário cultural e
em práticas sociais específicas.

A antropologia do consumo atrela-se especialmente
ao terceiro bloco, uma vez que reconhece a cultura
contemporânea como campo de criação de estilos de
vida, em que as análises de caráter psicológico ou so-
ciológico excessivamente presas à noção de ideologia já
não podem operar com sucesso. Como propõe Guattari
(GUATTAR1; ROLNIK, 2000):

A noção de ideologia não nos permite compreender
essa função literalmente produtiva da subjetividade.
A ideologia permanece na esfera da representação,
quando a produção essencial do Capitalismo Mundial
Integrado não é apenas a da representação, mas a
de uma modelização que diz respeito aos comporta-
mentos, à sensibilidade, à percepção, à memória, às
relações sociais, às relações sexuais, aos fantasmas
imaginários, etc. (p. 28).

Compreender a produção de subjetividade e o consu-
mo na contemporaneidade eqüivale a debruçar-se sobre a
cultura dos estilos de vida. Uma cultura em que o indiví-
duo tem consciência de que se comunica não apenas por
meio de suas condutas expressas, mas também através de
sua casa, mobiliários, decoração, carro, roupas e outras
atividades que serão interpretadas e classificadas em
termos da presença ou falta de estilo.

As uniformidades declinam progressivamente e o
que vivenciamos é a fragmentação do indivíduo em di-
ferentes tribos. A cidade contemporânea se transformou
em centro de consumo, jogo e entretenimento, saturada
de signos e imagens a ponto de qualquer coisa se trans-

formar em um objeto de desejo. A desordem cultural
e o ecletismo estético tornam-se aspectos comuns de
espaços onde se pretende construir o consumo como
experiência de vida.

Como exemplifica Reis (2007), o consumidor con-
temporâneo:

busca produtos que ajudem a formar sua imagem
junto às tribos a que pertence. O valor do produto ou
serviço não vem mais da função que este possui, mas
do que ele é capaz de transmitir e dos significados
que estão inseridos na formação de sua imagem. A
leitura do significado de um produto pode assumir
formas diversas, já que ela é feita pelos integrantes
das tribos: um produto pode ser para um grupo seu
principal objeto de culto e, para outro, um exemplo de
aversão. Os componentes destes dois grupos, quando
analisados pelas clássicas ferramentas da pesquisa do
consumidor, podem apresentar os mesmos perfis e ao
mesmo tempo produzirem leituras antagônicas sobre
o produto e a marca. Ou seja, o que antes era tratado
como público-alvo de um determinado produto, agora
precisa ser revisto à luz da capacidade de significações
que o grupo é capaz de fazer (p.3).

Não basta compreender o fenômeno do consumo
levando em consideração variáveis de natureza eco-
nômica ou psicológica. Mais que isso, é necessário
atentar para os arranjos da cultura que nos levam a ser
o que somos e a significar como desejáveis estes e não
aqueles objetos, sejam eles produtos materiais, serviços
ou estilos de vida.

Como sugere Pierre Lèvy (2004), trata-se antes de uma
nova economia da atenção e não apenas de um desvenda-
mento de supostos desejos ou mecanismos psicológicos.
"O principal problema, uma vez mais, é atrair, canalizar,
estabilizar a atenção. E ocorre que a melhor forma de
polarizar a atenção é prestar serviço, escutar exatamente
o que querem as pessoas - sonho, amor, jogos, saber, mer-
cadorias de todos os tipos - e dar isso a elas" (p. 179).

Evidentemente tais considerações abrem uma discus-
são ética extensa e necessária, uma vez que o consumo
não diz respeito apenas ao mundo da economia ou do
mercado, mas toca diretamente tudo aquilo que compõe
nossa vida mais prosaica e cotidiana. Conectar cultura,
consumo e produção de subjetividade eqüivale a colocar
em questão aspectos éticos de suma importância até en-
tão pouco tratados. Distante de uma posição que busca
preservar a "pureza" da discussão ética ou dos interesses
utilitaristas de grupos específicos, as ciências sociais
como um todo, e a antropologia em especial, se vêem
interpeladas pela discussão do que temos sido e do que
estamos em vias de nos tornar.

Lima (2007) sugere que:

Os estudos sobre o consumo - justamente porque
penetram em um universo tão pavimentado pelo
moralismo que separa e hierarquiza espírito e ma-
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Como aponta Cortina (2002), é estranho "que raras
vezes as teorias éticas tenham se interessado expressa-
mente por um fenômeno como o do consumo, que afeta
a vida dos seres humanos radicalmente. E não apenas
as teorias éticas anteriores ao começo do século XX,
anteriores ao fenômeno das sociedades de consumo,
mas também as posteriores" (p. 180).

Pensar a cultura, o consumo e a produção de sub-
jetividade é um campo aberto e fértil àqueles que se
interessem pelas éticas e estéticas que temos produzido
nos dias atuais, uma vez liberados dos determinismos
sociológicos e psicológicos que costumavam explicar
nossos modos de existir. O mundo resistiu a nossas
profecias destrutivas ou redentoras e superou os limites
do imaginável. Continuamos vivendo, e esse já é um
bom motivo para fabricarmos novas ferramentas para
compreensão e interferência.

Ciências sociais e
pesquisa do comportamento

Nesta terceira seção, abordaremos de maneira breve
algumas nuances da pesquisa de comportamento do con-
sumidor na perspectiva da antropologia do consumo.

As ciências sociais, de um modo geral, são herdeiras
de uma tradição positivista que pretendeu desvendar o
mundo em sua positividade e dar-lhe um tratamento
racional. Tanto a ciência quanto a filosofia de inspiração
racionalista pretenderam fazer do mundo um campo de
exercício da razão para garantir a soberania do pensa-
mento humano sobre a complexidade do mundo. Os
ideais de autonomia calcados na razão deram margem
a todo o projeto de modernidade que teve sua ênfase na
liberdade individual e nas noções correlatas de progresso
e ilustração.

O tempo, contudo, e paradoxalmente a própria razão
e seus desdobramentos tecnológicos fizeram-nos ver
que boa parte do mundo permanece insondável. Nossa
vontade de verdade esbarra na complexidade do mundo
que, a cada novo momento, revela-se desafiador e pouco
passível de simplificações. Desse modo, as últimas déca-
das trouxeram às ciências sociais o desafio de rever-se.
As bases tradicionais sobre as quais se ergueu boa parte

de seus conceitos e metodologias já não se oferecem
como terreno firme e livre de especulações.

É nessa direção que caminha a antropologia do consu-
mo. Atreladas a um paradigma interpretativo que rompeu
com a dureza das noções de verdade científica e genera-
lização, as ciências sociais disputam discursivamente no
campo das interpretações, sempre provisórias e inaca-
badas. O desafio de fazer ciência na contemporaneidade
passa pela permanente revisão de nossos instrumentos,
uma vez que eles devem adaptar-se às variações calei-
doscópicas do próprio mundo contemporâneo.

Em se tratando da pesquisa de comportamento no
âmbito das ciências sociais, a tensão é a mesma. Con-
forme Rocha (1995):

Existem duas formas de abordar o comportamento
humano: uma reducionista e outra integmdora. Na
primeira, podemos reduzir o fenômeno do consumo
ao plano individual, trabalhando com variáveis de um
modo analítico; na segunda, analisamos o fenômeno
do consumo como um fato social total, entendendo
sua existência em contextos culturais que o tornam
compreensível dentro de uma totalidade de significa-
dos construídos coletivamente (s/p).

A antropologia do consumo, enquanto área espe-
cífica dos estudos antropológicos, pressupõe a adoção
da segunda forma descrita pelo autor, uma abordagem
integradora. Para isso, serve-se primordialmente dos
recursos conceituais e metodológicos consolidados no
campo da antropologia, em que a problematização da
herança positivista se faz de maneira frontal. A noção
de etnografia será tomada aqui como a principal força
da antropologia presente nos estudos do comportamento
de consumo.

A etnografia é para a antropologia mais que um
método de investigação ou coleta de dados. Trata-se de
uma postura do antropólogo frente à realidade que busca
pesquisar, implicando uma viagem ao mundo do "outro",
à procura da teia de significados inscrita em toda ação
social. Trata-se de tentar tomar o "ponto de vista nativo"
para alcançar o entendimento dos modos pelos quais
são construídos os significados de determinada conduta.
Envolve assim uma imersão do pesquisador no dia-a-dia
do grupo pesquisado no contexto natural.

Geertz (1978) sugere que o método etnográfico seja
compreendido como uma descrição densa em que o pes-
quisador apresenta em profundidade as culturas pesquisa-
das como uma teia de significados. Os sujeitos produzem
na vida social os significados que regulam seus modos de
existir, conviver, sentir, consumir, criando seus próprios
"textos". São estes "textos", nem sempre escritos, o ma-
terial sobre o qual o pesquisador deverá trabalhar.

Para ele, o trabalho antropológico é microscópico,
porque olha com atenção especial para o detalhe, para
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os pequenos gestos, para a vida cotidiana. O olhar etno-
gráfico define uma postura, e não somente uma técnica,
como dissemos. Está ancorado numa concepção de
realidade em que o real não se encontra pré-definido
à espera de ser descoberto. São os próprios atores que
definem a situação na qual se encontram e a constróem
conforme os significados que atribuem.

Rocha, Barros e Pereira (2005) apontam linhas de
transposição do método etnográfico para os estudos do
comportamento do consumidor. Acompanhemos esse
ilustrativo fragmento:

Uma vez aberta a trilha para o estudo dos grupos
urbanos e seus respectivos sistemas culturais, a etno-
grafia abriu, irreversivelmente, seu espaço de prática.
Na cidade, um sem fim de grupos e uma multiplicidade
de temas para serem explorados. (...) Tornou-se legíti-
mo compreender as dimensões culturais presentes no
comportamento de consumo de determinados grupos
para, assim, captar o sistema de classificações que
compunha os seus universos simbólicos e definia
suas identidades particulares (p.8).

No entanto, a transposição da etnografia para os
estudos do comportamento do consumidor pressupõe
certas adaptações que podem ser resumidas em dois
pontos principais: redução do tempo de convívio com
o grupo pesquisado e combinação de instrumentos para
coleta e registro (observação direta, entrevista em pro-
fundidade, investigação documental, registro de temas
conceituais). As etnografias voltadas para o comporta-

mento do consumidor, portanto, permitem uma maior
aproximação com o modo de pensar, sentir e significar
do próprio consumidor em seu contexto natural. Auxilia
a entender por que e de que forma as pessoas consomem,
sem contar apenas com seus próprios depoimentos em
situações de entrevista, nem sempre as mais favoráveis
para uma efetiva aproximação.

Segundo Firat (1999), sociólogos e pesquisadores do
consumidor são os acadêmicos que estão mais próximos
de compreender os elementos centrais da cultura contem-
porânea, possuindo as melhores ferramentas conceituais
para articular, inovar, desafiar o antigo e criar o novo,
porque investigam um fenômeno que repousa no coração
da vida moderna.

Portanto, pesquisar o comportamento de consumo é
compreender as interpretações de gosto e estilo nos dife-
rentes grupos da rede de cultura na contemporaneidade.
As tendências de consumo são antes de tudo tendências
de interpretação, de atribuição de significados.

Os sentidos da experiência humana não estão dados
a prior i, e é exatamente por isso que vale a pena fazer
surgir com maior força nas ciências sociais um espaço
de investigação que favoreça as aproximações entre os
estudos da cultura, do consumo e da produção de subje-
tividade. O caminho não está nem jamais esteve aberto.
É sempre preciso fabricar as armas para aventurar-se na
expedição. Assim, possivelmente, fazer pesquisa ganhe
algo de genuinamente inusitado e importante.
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