
"Prática social altamente permeável às dinâmicas econômicas e
socioculturais nas quais se insere, o consumo apresenta as

importantes funções de distinção, classificação e mediação social."



"Para discutirmos este tema,
é fundamental ultrapassarmos
o estereótipo segundo o qual
consumo é sempre sinônimo
de consumismo."

sociedade contemporânea

está ancorada na inter-relação

entre comunicação e con-

sumo. Rara discutirmos este
tema, é fundamental ultrapassarmos o

estereótipo segundo o qual consumo é

sempre sinônimo de consumismo. Tal

estereótipo comprometeu os estudos

acadêmicos, retardando a construção

de uma grande massa crítica sobre a
centralidade do consumo e do discurso
publicitário na atualidade.

Essa centralidade deve estar presente
nesta reflexão, pois o conhecimento

da caracterização da sociedade de

consumo em que vivemos é indispen-

sável aos estudos da Comunicação.
Afinal, é dela que emergem os produtos

culturais e é para ela que se destinam

esses produtos. Essas relações entre

comunicação e consumo são o tema
do Programa de Mestrado em Comuni-

cação e Práticas de Consumo da ESPM.

Para esse estudo, percebe-se que é
preciso ir além da visão restrita sobre

o consumidor apenas alienado, sub-

metido, sem reação, aos interesses

dominantes, totalmente cooptado pelo
"consumismo", sem condições de
decisão; um ser egoísta e autocentrado



que só almeja a satisfação de seus pró-

prios desejos. Voltamo-nos para outras
concepções, mais de acordo com a

dinâmica da realidade contemporâ-

nea e com o comprometimento dos
que pretendem, a partir da realidade

concreta e objetiva - e não daquela

"ideal" presente no sonho de cada um

-construir uma nova variável histórica,
que dará voz a todos.

SEGUNDO ALONSO (2006),

(nós) nos encontramos com uma mescla realista
de manipulação e liberdade de compras, de
impulso e reflexão, de comportamento condi-
cionado e uso social dos objetos e símbolos da
sociedade de consumo. E ao fazer do consu-
midor não um ser isolado e desconectado do
resto de seus contextos sociais, e sim portador
de percepções, representações e valores que se
integram e completam com o resto de seus âm-
bitos e esferas de atividade, passamos a perceber
o processo de consumo como um conjunto de
comportamentos que recolhem e ampliam, no
âmbito privado dos estilos de vida, as mudanças
culturais da sociedade em seu conjunto'.

No contexto das práticas sociais, a idéia

certamente preconceituosa de que o

consumoseria uma prática impulsiva,
incontrolável e danosa que resultaria
obrigatoriamente no desperdício do

consumismo aproxima-se da visão fun-
cionalista do processo comunicacional

segundo a qual a mídia incidiria sobre
sujeitos passivos que absorveriam sem

contestação os valores difundidos por

ela em sua vida prática.

PRODUÇÃO, MÍDIA
E CONSUMO

Sabemos que produção e consumo não

são entidades autônomas, mas integra-

das: produção e consumo se mesclam,
se considerarmos a crescente tendência

à customização da produção. Devemos
levar em conta ainda a extraordinária

importância dos intangíveis (marcas,
serviços, imagem etc.), na construção

de valor nos tempos atuais. O i material
e o material parecem conviver com

clara predominância do primeiro.

Tal qual o signo, o bem só recebe seu
acabamento final no consumo. Dito

de outro modo, a significação desse
bem está dada pelo modo como ele é

consumido. O mesmo se passa com

a significação do signo verbal - a

palavra - que se tece na concretude

da vida social.

Embora permaneça pertinente, a clás-

sica noção do consumo conspícuo2

não subsume a complexidade do
fenômeno. Prática social altamente
permeável às dinâmicas econômicas

e socioculturais nas quais se insere,
o consumo apresenta as importantes

funções de distinção, classificação e
mediação social.

A associação entre mídia e consumo
evidencia-se como vetor de sociali-

zação que deságua, por exemplo, no

shopping center. Outrora visto apenas

como "templo do consumo", este
espaço tem merecido estudos que

desvendam seus múltiplos sentidos

na contemporaneidade. Para Alonso,

não se trata apenas de um conjunto
de lojas. Levando em consideração
as "mudanças sociais que afetaram

profundamente a expressão de identi-
dade"3, o autor considera que ele cria

e recria "modos de vida". Segundo este
estudioso espanhol, trata-se de "uma

forma de integração e uma lingua-

gem de comunicação com o mundo

social"4. Examinando-se atentamente

pode-se detectar ali uma série de
costumes e tendências referentes aos

segmentos ali representados.

Estudos sobre hábitos de consumo

em grupos sociais, até recentemente

conhecidos como periféricos ou mar-

ginalizados5, indicam uma intensa
negociação identitária por meio da cus-

tomização de bens de consumo típicos

da classe média, compreendido como
engendramento de laços de vinculação
e constituição de identidade.

Tal viés interpretativo é embasado,

dentre outros autores, por Jesus Martín-

Barbero6, para quem a aspiração ao
consumo nas camadas populares não

se confundiria com a mera reprodução

de forças e valores de outras classes,

mas tratar-se-ia da própria construção

de sentidos na qual os usos "criam ne-
gociações a partir do texto-realidade",

negociações essas que devem ser

entendidas como formas de resistência

identitária e sociocultural.

Canclini7 adverte sobre a importância

do consumo e dos meios de comu-

nicação na formação identitária e na

própria constituição da cidadania

hoje. Consoante com o ideário de

nossos tempos, mecanismos como o
micro-crédito e o crédito consignado
em folha de pagamento fazem parte

das políticas sociais em vigor em

nosso país. Promove-se o direito de

consumir como um direito inerente
a todos, o que não significa dizer

que todos deverão necessariamente
consumir da mesma forma.

O CONSUMO DOS "POBRES"

Conforme nos lembram Rocha e Bar-

ros8, é preciso ir além de certa idea-

lização do "mundo dos pobres" para

perceber a ênfase da cultura material

entre as classes menos favorecidas.
Salienta-se aqui a noção de consumo

como apropriação e produção de sen-

tido. Contrariando certas interpretações
mais tradicionais e elitistas dos estudos

R E V



A Com o primeiro ajuste salarial, concedido aos cortadores
de cana, do Recife, no início da década de 1960, esgota-
ram-se, naquela cidade, os estoques de radinhos de pilha,
que passaram a acompanhar o trabalhador dependurados
nos cabos das enxadas.

do consumo, Martím-Barbero adverte

que "nem toda forma de consumo é

interiorização dos valores de outras
classes. O consumo pode falar e fala
nos setores populares de suas justas

aspirações a uma vida mais digna"9.

Lembramos, no mundo da ficção,

o drama de sinhá Vitória em Vidas
secas, a quem faltava uma cama de
couro ("Por que não haveriam de ser

gente, possuir uma cama igual à do

seu Tomás da bolandeira?)10". Outro
exemplo clássico, tomado desta vez

do "mundo real", é o que se vê quando

se rememora o primeiro ajuste salarial,

concedido aos cortadores de cana, do
Recife, no início da década de 1960.

Esgotaram-se naquela cidade os esto-

ques de colchão e de radinhos de pilha.
Estes últimos passaram a acompanhar

o trabalhador e, durante a jornada de

trabalho, ficavam dependurados nos

cabos das enxadas.

Como dissemos, diversos autores

defendem que o cidadão tem direito

não apenas àqueles que já são tra-

dicionalmente reconhecidos pelo
Estado. A eles deve acrescer-se o seu

direito ao exercício das "práticas so-

ciais e culturais que [lhe] dão sentido

de pertencimento"11 e permitem sua
participação em múltiplos territórios,
propiciando a arquitetura de suas

identidades. Entre estes direitos está
o de consumir, sejam serviços, bens

materiais ou simbólicos. Trata-se de

conceber exercícios cidadãos que,

em certo sentido, ultrapassam os

limites da territorialidade.

E notável o papel desempenhado pelos

meios de comunicação, peças-chave

de dispositivos comunicacionais, tec-
nológicos e mercadológicos que se

alinham no processo que hoje deno-

minamos midiatização da cultura.

Trata-se de uma concepção na qual

a mídia - o conjunto de tecnologias

de comunicação - desempenha o
papel de mediadora privilegiada no

contexto sociopolítico e psicocultu-

ral contemporâneo.

Os novos territórios nos quais circu-

lamos constróem consumidores que
congregam aparentes contradições,

que podem ser compreendidas como

expressão de singularidades. Em nossa
sociedade, o consumo e os meios de
comunicação compõem um todo de

partes indissociáveis e interdependen-

tes. Esse todo rege a subjetividade e a
formação das identidades. A publici-

dade apresenta-se como aliado fun-

damental responsável pela estetização

do cotidiano e pela possibilidade de

produção contínua para um mercado

fluido, favorecendo o escoamento mais

célere da produção, de modo a respon-
der às atuais dinâmicas do mercado.

A mídia, porém, não é o único suporte

de divulgação do consumo material e
simbólico. O próprio cotidiano é locus

privilegiado para a divulgação rápida e
eficaz de todo tipo de bens e serviços.

Sendo assim, o discurso publicitário

está presente dentro e fora dos espaços
tradicionais. Hoje a publicidade está
nas ruas, na escola, no jornal dito infor-

mativo, nos demais produtos culturais,

nos espaços de lazer etc.

Com a sugestiva noção de sociedade

como mídia, Dominique Quesada

afirma que "as agências investem
maciçamente nos setores extramídia a

fim de constituir um serviço de comu-

nicação global capaz de acompanhar

todos os aspectos da vida cotidiana dos
consumidores"12.

Ressaltamos o papel central dos meios

de comunicação na veiculação e con-

solidação das práticas de consumo,
salientando a estreita aliança entre a

cultura midiática e a cultura do con-

sumo. É importante destacar ainda as

novas tecnologias de comunicação e
informação na reorganização de mode-

los de negócios e padrões de consumo.

Já as intuições de McLuhan assinala-

vam que o primado da cultura letrada,

ligada a pressupostos mecânicos, estava
cedendo lugar para uma nova forma-

ção cultural de cunho marcadamente



audiovisual, ligada à eletricidade. Isso

vinha engendrando profundas trans-
formações no nosso aparato mental e

sensorial. Hoje defrontamo-nos com a

cultura digital, a microeletrônica e seu

imperativo de máxima compressão

espaço-temporal. A hibridização entre
homem e máquina, carbono e silício,

átomos e bits parece gerar esquemas

perceptivos e formas de cognição que
apenas começam a ser esquadrinhados.

Há tempos, moda, consumo e tecnolo-

gia convivem em uma espécie de pacto
de cumplicidade e retroalimentação.

No reino da obsolescência programa-

da, o upgrade é um must, sob pena de
sermos condenados aos horrores da

incompatibilidade e do ostracismo, seja

ele funcional ou social.

Entretanto, se não é certo dizer que consu-

mo é consumismo, é igualmente incorreto

apreendê-lo como mera consumição.
Expressamo-nos (também) por meio do

consumo, o qual, por sua vez pode servir

de matriz para leituras de mundo.

NOTAS

PARA CONCLUI R

Começamos esta argumentação
tomando o consumo como articu-
lador privilegiado das dinâmicas
atuais. Tratando o consumo como
prática sociocultural, procuramos
tornar evidentes algumas impor-
tantes tensões e contradições
presentes nos processos de ne-
gociação de sentido do que seja
propriamente cultural em nossas
sociedades. Constituir-se como ci-
dadão requer aptidão e motivação
para participar ativamente da(s)
coletividade(s) à(s) qual(is) se per-
tence por contingência ou opção.
Acreditamos no papel da educa-
ção no desenvolvimento de uma
imprescindível capacidade crítica
que nos torna potentes para agir
no mundo e refletir sobre nossas
práticas. Entendemos que os ideais
da responsabilidade social e do
consumo consciente só se efetivam
se atrelados ao exercício ativo da
cidadania em nossos dias.
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