
uito se fala sobre consumo em nossos dias, 
devido à onipresença dessa atividade hu

mana no cotidiano. Mas, afinal, o que entende
mos por consumo? Quando tratamos de consu
mo, todo mundo tem algo a dizer. O assunto é tão 
importante que envolve política, cidadania, éti
ca, estética, subjetividade e muito mais. Defen
do que o debate acadêmico sobre o tema é fun
damental para lançar luzes, apontar caminhos 
para reflexão e evitar preconceitos. 

O consumo pode ser entendido como um es
pelho. Esse artefato criado e reproduzido em mas
sa pelo homem é uma mercadoria em si, mas 
não é disso que falo. Ao olharmos para o espe
lho, percebemos uma imagem de nós mesmos. 
Um reflexo, além de uma refração, uma realida
de projetada em um suporte que tem caracte
rísticas próprias, que acomoda nossa imagem 
a partir delas. 

Esse é o papel fundamental do consumo na 
sociedade em que vivemos: é por meio das prá
ticas de consumo que expressamos identidade, 
que lutamos por cidadania, que imaginamos fa
zer parte de comunidades e, simultaneamente, 
acreditamos que somos seres únicos, distintos 
dos demais. O consumo tem uma função comu
nicativa que lhe é própria, inseparável. Por meio 
dele deixamos rastros, pegadas de nós mesmos: 
nossos gostos, preferências, memórias, tudo is
so está lá, materializado em coisas, imagens que 

colecionamos e experiências de consumo cultu
ral que acumulamos na produção de nossa sub
jetividade. 

O escritor Marcel Proust, na obra-prima Em 
Busca do Tempo Perdido, valeu-se das petites 
madeleines para lembrar as sensações, o gos
to da infância, de um tempo só recuperado pela 
experiência do consumo. Esse espelho produziu 
uma imagem do que já se foi. Vários espelhos re
fletem e refratam o que pensamos ser no agora, 
e outros ainda nos projetam no futuro — afinal, 
o que é um "sonho de consumo"? Nossa civili
zação aprendeu, em um processo histórico tão 
complexo quanto não linear, a perceber nas mer
cadorias significados que vão para muito além 
de suas funcionalidades e qualidades objetivas. 
Sonhar com o consumo é imaginar a nós mes
mos no futuro, a partir de mercadorias materiais 
e simbólicas que significam estar em outro lugar. 

Entretanto, o consumo também é vidraça. 
Na verdade, o consumismo. O sistema capita
lista, esquizofrênico por excelência, alimen
tou no passado o imaginário da sociedade da 
abundância, a fartura de mercadorias ofer
tadas por esse sistema produtivo que, se não 
era para todos efetivamente, foi difundido co
mo imaginário universalizado. A promessa da 
"boa vida" da felicidade aplicada a essa socie
dade, foi compreendida pela via do ter, mais 
do que do ser. Hoje, esse mesmo sistema in

corpora em seu próprio discurso a crítica às 
práticas de consumo, sem diferenciar consu
mo de consumismo. 

Não se pode negar que os problemas am
bientais batem à porta de nossa sociedade 
com urgência. Nesse cenário, o consumo é en
tendido como a vidraça, a ser estilhaçada por 
discursos tão raivosos quanto superficiais. O 
problema está no excesso, no desvio da práti
ca que é inerente à nossa vida social. Quando 
somente responsabilizamos cada indivíduo 
pelos problemas ambientais, talvez estejamos 
ocultando a responsabilidade de corporações 
e a ausência do Estado em planejar uma socie
dade na qual possamos viver em harmonia, o 
que inclui consumir de acordo com as possi
bilidades que os recursos disponíveis nos ofe
recem. Esse debate é longo e complexo para 
se esgotar neste espaço. 

Entre o espelho e a vidraça, fico com a re
flexão crítica, com aquilo que a pesquisa cien
tífica tem a ofertar: um olhar complexo para 
nossa realidade e consumo. É por meio dessa 
reflexão que percebo que o espelho e a vidra
ça são feitos a partir da mesma matéria-pri
ma: no que se refere à sociedade de consumo, 
temos fatores positivos e negativos ao mesmo 
tempo. Como os seres humanos, contraditó
rios por essência. O consumo é algo demasia
do humano, enfim. 

A utiliz
ação deste artig

o é exclusiva para fin
s educaciona

Text Box
 Fonte: Meio & Mensagem Especial: Consumo, São Paulo, p. 17, 29 out. 2012.




