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Catedrais do Consumo 
 
A nomenclatura do consumo na sociedade pós-moderna vem invadindo os domínios da religião 
e da espiritualidade, a ponto de o mercado ser chamado de "Deus mercado", e os shopping 
centers serem comparados a "catedrais do consumo". Valquíria Padilha, em seu livro Shopping 
center: A Catedral das Mercadorias, aborda a cultura do consumo, o fetichismo e a 
"entronização das mercadorias": "O shopping center transforma-se, então, no novo templo, 
numa nova catedral, onde o culto das mercadorias se realiza e onde o encontro de pessoas 
que compartilham as mesmas crenças e as mesmas ambições é redimensionado." Nas 
palavras do grande filósofo Gilles Lipovetsky, em sua obra Felicidade Paradoxal: "Nesse Jardim 
das Delícias, o bem-estar tornou-se Deus, o consumo, seu templo, o corpo, seu livro sagrado". 
 
Nas últimas décadas, a imagem de marca tem extrapolado significativamente as características 
tangíveis e funções do bem que nomeia, minimizando a distinção sob a ótica do desempenho, 
processo que se iniciou em meados dos anos 1950. A partir dessa década, os crescentes 
ganhos de produtividade da indústria e a paridade tecnológica permitiram uma explosão de 
produtos fabricados em série, cuja diferenciação intrínseca e objetiva é mais difícil, abrindo 
espaço para um papel mais subjetivo da marca. Nas palavras do filósofo e sociólogo Jean 
Baudrillard, a marca transforma o produto em signo-mercadoria. Hoje, as marcas reforçam ou 
compõem a identidade e o amor-próprio de muitos consumidores, que nelas buscam profundas 
âncoras emocionais. A marca ultrapassa com folga a designação do valor de utilidade do bem. 
Para Isleide Fontenelle, em O Nome da Marca: McDonald's, Fetichismo e Cultura 
Descartável"[...] a marca tem uma essência, ela tem uma 'alma' que são os valores básicos 
que a definem, seu 'núcleo espiritual". 
 
O sagrado, a transcendência e a espiritualidade 
 
O sagrado advém de uma potência ou força sobrenatural inerente ou atribuída, benéfica ou 
maléfica que habita seres animados ou inanimados. É uma dimensão excepcional, conectada 
ao transcendente, que distingue tais seres de todos os outros, provocando uma cisão entre o 
mundo natural e o sobrenatural. Por seu turno, transcendência denota a intenção; a tentativa 
de incorporar "o outro"; o externo, seja ele um objeto, um ser ou lugar, e ao torná-lo próprio, 
engrandecer a si mesmo. Pressupõe o ir além; o ultrapassar fronteiras e limites, rumo ao além 
da condição humana do sujeito. Ressalte-se que a transcendência é almejada; porém, jamais 



alcançada. Um exemplo ilustrativo é como os judeus referem-se a Deus: "D'us". A ausência da 
letra serve para lembrar que se refere a Ele, mas não O descreve totalmente. 
 
Tomar consciência de uma dimensão transcendente, alimentada pelo spiritus como sopro de 
vida, respiração, prana é um portal para a espiritualidade, a qual se revela por valores em 
relação a si mesmo, aos outros, à natureza e ao que quer que se considere como o "último". A 
acumulação de riquezas e o consumo de mercadorias-signo transformam-se em uma meta 
transcendental, no sentido último da vida para muita gente na sociedade atual, porque 
suplanta todos os limites e, na verdade, nunca é alcançada. 
 
"A sociedade de consumo tem por base a premissa de satisfazer os desejos humanos de forma 
que nenhuma sociedade do passado pode realizar ou sonhar. A promessa de satisfação, no 
entanto, só permanecerá sedutora enquanto o desejo continuar irrealizado", defende o 
sociólogo Zygmunt Bauman, em Vida Líquida. Na forma, devem ser acrescentados, de novos 
desejos criados ou despertados pelo mercado, em uma espiral infinita, e que estão sempre 
além da possibilidade de serem saciados. Essa impossibilidade de saciar desejos infinitos é 
precisamente a ponte para a meta transcendental do consumo, quer dizer, uma meta 
posicionada além do alcance dos indivíduos; além da sua capacidade de atingi-la, e que 
pretende fornecer encantamento e sentido a eles. 
 
O Fetiche e a dimensão espiritual das marcas 
 
A denominação "dimensão espiritual das marcas" refere-se a uma conotação sagrada advinda 
de uma força sobrenatural irradiada por algumas marcas de prestígio. Seu vínculo com o 
consumidor, particularmente as de luxo, guindadas à condição de marcas-ícone, configura uma 
verdadeira extensão de personalidade, pois permitem a transmutação do diáfano dos sonhos 
de reconhecimento em vivência concreta. Tais marcas potencializam não somente a 
ostentação e o reconhecimento social, mas também propiciam ao consumidor uma dimensão 
espiritual. Quais seriam esses produtos tão especiais? Principalmente os que prometem beleza 
e auferem poder. No fundo, os consumidores do luxo fantasiam que jóias Tiffany's, automóveis 
Ferrari e Mazeratti, malas e bolsas Louis Vuitton, Prada e Dior, relógios Patek Philippe e Rolex, 
objetos da Daslu, entre outros, irão mudá-los como indivíduos, engrandecê-los, talvez torná-
los irresistíveis. 
 
Sucede que a marca pode fetichizar a mercadoria, e preencher ou reforçar no sujeito um 
espaço de valores frágeis ou ausentes. O que significa fazer de algo um fetiche? O objeto 
fetichizado, como um amuleto, torna-se impregnado de uma propriedade sobrenatural, uma 
espécie de força mágica, transcendente. O homem atribui ao bem poderes que em si ele não 
possui, enquanto se ilude ao julgar que esse poder emanado do bem é intrínseco a ele. Isso 
não nos lembra algo... "vagamente" relacionado ao maravilhoso mundo do branding? 
 
Quando a posse de bens materiais é, para muitos consumidores, a condição necessária, e até 
suficiente para constituir sua identidade como sujeito, seja a seus próprios olhos, seja a dos 
outros, então a dimensão espiritual das marcas costuma ser de cunho fetichizado. 
 
Não é imperioso rejeitar ou negar uma religião tradicional e/ou ser superior em uma existência 
predominantemente regida pelo objeto fetichizado, ao qual até se presta devoção, mas ficar 
indiferente a eles no dia-a-dia: um sistema bem próximo do totemismo e da idolatria. E aí se 
pergunta: se configurar tal cenário, não seria este algo muito semelhante a uma nova forma 
de politeísmo? Nas alturas, em um céu abstrato, um Deus supremo, e, aqui embaixo, no 
mundo real, deuses aos quais tantos prestam reverência: dinheiro, prazer, marcas, status. 
 
O comportamento desses consumidores traduz uma vivência bipolar: uma, de curto prazo, é 
positiva para ele, pois lhe fornece prazer e autoengrandecimento. E outra, de prazo mais 
longo, é negativa, pois em sua relação com as marcas de prestígio, que lhe possibilitam uma 
dimensão espiritual fetichizada, o consumidor incorpora "artificialmente" seus poderes, que em 
si o bem não possuía, mas acreditando que tal poder seja inerente ao mesmo. O sentido 
último da vida materialista no qual as mercadorias chegam a subjugar os indivíduos, 
adquirindo características de sujeitos, e estes, de objetos, suplanta as relações pessoais e 



afasta o indivíduo do seu interior, de seu autoconhecimento. Ele constrói uma "falsa 
identidade", alicerçada em seu perfil de consumo. 
 
Fonte: Jornal do Comércio, Porto Alegre, 30 mar. 2009, As grandes marcas, p. 110.  
 
 
 
  


