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O que se passa hoje, quando parece que os indivíduos nada mais conhecem do que a ética do 
consumo? Longe de aparecer como um vetor de reprodução das diferenciações sociais, o 
impulso do consumo de massa permitiu, mais que qualquer outro fenômeno, prosseguir a 
trajetória de conquista da autonomia individual. 
 
É cada vez menos verdadeiro que adquirimos objetos para obter prestígio social. O que 
buscamos, através dos objetos, é uma satisfação pessoal cada vez mais indiferente aos 
julgamentos dos outros. O que conta é a gestão sob medida de nosso tempo e de nosso meio 
material. 
 
Queremos aparelhos que assegurem uma boa qualidade de conforto e durabilidade. 
Consumimos, através dos objetos, renovação de hábitos, segurança, naturalidade e outras 
tantas imagens que influenciam em nossas escolhas. Já não gostamos das coisas por elas 
mesmas ou pelo estatuto social que conferem, mas pelos serviços que prestam, pelo prazer 
que tiramos delas. 
 
Quanto mais o consumo se desenvolve, mais os objetos se tornam nada mais que 
instrumentos. Diversificando o leque de objetos e de serviços, o consumo multiplicou as 
ocasiões da escolha individual; obrigou o indivíduo a informar-se, a acolher as novidades, a 
afirmar preferências subjetivas. 
 
A cultura do consumo estimula cada um a determinar-se em suas relações com os outros; é 
um instrumento de racionalidade social, não mensurável, mas insubstituível para acelerar as 
mutações em curso, para constituir uma sociedade organizada em face das exigências 
continuamente variáveis do futuro. 
 
Como compreender a extensão das políticas de linhas de produção sem levar em consideração 
o valor democrático atribuído à individualização dos gostos? Como operar as mudanças 
necessárias se os indivíduos estivessem realmente atrelados a princípios intocáveis? É bem 
verdade que os indivíduos habituados à ética do consumo estão pouco inclinados a renunciar 
às vantagens adquiridas, a ver baixar seu nível de vida, a aceitar sacrifícios. Assim, o consumo 
tem como tendência a indiferença pelo bem público, a prioridade atribuída ao presente sofre o 
futuro. 
 
Cabe à instância política gerir a natureza contraditória dos efeitos do consumo moderno. 
 
Governar o déficit de modernidade utilizando a forte legitimidade da mudança que existe. 
Passar, o mais depressa possível, de uma modernidade desejada, mas temida a uma 
modernização efetiva. Modernização que não poderá ser feita em marcha forçada nem 
decretada do alto. 
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