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A propriedade privada tornou-nos tão
estúpidos e limitados que um objeto só é
nosso quando o possuímos
Karl Marx

O consumo no século XXI está para a
revolução social como o sindicato
estava no século
XX
Edgar Morin
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OLIVEIRA, Bernardo Carlos S. C. M. de. Para uma reforma complexa do consumo. Do
individualismo à colaboração Pontíficia Universidade Católica de São Paulo. São Paulo,
janeiro de 2017. Orientador: Edgard de Assis Carvalho. 145 fls.
RESUMO
O presente trabalho problematiza a questão das recentes transformações contemporâneas no
que concerne especialmente à esfera do consumo como categoria de análise para a
compreensão do mundo social. Tais transformações advindas da ascensão e propulsão de uma
sociedade baseada na cultura do consumo perpassam a temática da estratificação social como
estratégia de manutenção do capitalismo, resultando, entre outras, em uma sociedade do
risco. Tal discussão encerra-se no que atualmente denomina-se como economia de
compartilhamento ou colaboração. Investigar esse fenômeno foi necessário, já que a
compreensão das temáticas ‘sustentabilidade social, econômica e ambiental’ é imprescíndivel
para a manutenção da vida na terra. Essa tese visou entender o contemporâneo pelas lentes do
consumo em suas amplas interfaces, sejam elas sociológicas, antropológicas, políticas,
filosóficas, econômicas e socioambientais. Intentou-se, sob a perspectiva complexa, interligar
consumismo, consumerismo e sustentabilidade socioambiental, partindo da premissa de que
os recentes estudos sobre a insustentabilidade do modelo econômico clássico se expressa na
cultura-mundo da coca-colonização americana, e na obsolescência programada e globalizada
de um american way de pensar, de sentir, de viver. O modus operandi desta trajetória
encerrou uma série de reuniões com supervisores acadêmicos e especialistas, intensa pesquisa
documental, bibliográfia, realização de entrevistas, observações empíricas, escutas de
histórias de vida, bem como, uma pesquisa etnográfica em solo norte-americano. A
construção dos dados ocorreu em diferentes etapas, perpassando o entendimento das
temáticas demandadas por parte do pesquisador em contato dialógico com as perspectivas
dos interlocutores dessa pesquisa. Ao final, proponho que, concomitantemente ao discurso
catastrófico, surge uma alternativa econômico-social, um ímpeto menos individualista, um
arranjo socioeconômico menos reduzido à competitividade e ao lucro econômico. Um
pensamento voltado ao compartilhamento, ao bem comum e ao acesso público. Formador de
um homem menos consumidor e mais colaborador, o homo colaboratus.
Palavras-chave: consumerismo; classe média; complexidade; homo colaboratus.
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OLIVEIRA, Bernardo Carlos S. C. M. de. For a complex reform of consumption. From
individualism to collaboration. Pontifical Catholic University of São Paulo. São Paulo,
January 2017. Advisor: Edgard de Assis Carvalho. 145 pgs.
ABSTRACT
This dissertation discusses the contemporary transformations especially acording to the
sphere of consumption as a category of analysis to understand the social world. Such
transformations come from both the rise and the propulsion of a society based on a culture of
consumption. Which touch the social stratification as a survival strategy of the recent
capitalism, resulting, among others, in a society of risk. The discussion ends with what is
called sharing economy. Therefore, to investigate this phenomenon was necessary, since the
understanding of ‘social, economic and environmental sustainability’ themes is essential for
the maintenance of life on earth. This work sought to recognise the contemporary through the
lenses of consumption econcompassing such interfaces as sociological, anthropological,
political, philosophical, economic and socioenvironmental. It was attempted, from a complex
perspective, to connect consumerism and socio-environmental sustainability, based on the
premise that recent studies on the unsustainability of the classic economic model are
expressed in the culture-world of an american way of thinking, feeling, and living. The
modus operandi of this trajectory covered a series of meetings with academic supervisors and
specialists in this subject, intense documentary research, bibliography, interviews, empirical
observations, life histories, as well as an ethnographic research in the North American soil.
The construction of the data occurred in different stages, by intertwining the understanding of
the topics demanded by the researcher in a dialogical contact with the perspectives of the
interlocutors of this research, resulting in this report. In the end, I propose that, concomitantly
with the catastrophic discourse, it's seen the emergence of an social-economic alternative, a
less individualistic impetus, a socioeconomic arrangement less reduced to competitiveness
and economic profit is envisaged. A thought focused on sharing, the common good and
public access, training a man which is less consumer and more collaborator, the homo
colaboratus.
Keywords: consumerism; middle class; complexity thinking; homo colaboratus
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ABERTURA

Vai já pra dentro, menino - Pedro Bandeira
Vai já pra dentro menino!
Vai já pra dentro estudar!
É sempre essa lengalenga
Quando o que eu quero é brincar...
.
Eu sei que aprendo nos livros,
Eu sei que aprendo no estudo,
Mas o mundo é variado
E eu preciso saber tudo!
.
Há tempo pra conhecer,
Há tempo pra explorar!
Basta os olhos abrir,
E com o ouvido escutar.
.
Aprende-se o tempo todo,
Dentro, fora, pelo avesso,
Começando pelo fim
Terminando no começo!
.
Se eu me fecho lá em casa,
Numa tarde de calor,
Como eu vou ver uma abelha
A catar pólen na flor?
.
Como eu vou saber da chuva
Se eu nunca me molhar?
Como eu vou sentir o sol,
se eu nunca me queimar?
.
Como eu vou saber da terra,
Se eu nunca me sujar?
Como eu vou saber das gentes,
Sem aprender a gostar?
.
Quero ver com os meus olhos,
Quero a vida até o fundo,
Quero ter barros nos pés,
Eu quero aprender o mundo!
11

MEU PERCURSO

Gostaria de iniciar este relatório de pesquisa apresentando minha trajetória
acadêmica, e por que não de vida, visto que elas se confundem, pois uma motiva a outra.
Aprendi que a complexidade da vida é viver a vida. Este texto é prova material da
humanidade que me é inerente. Os motivos que me levaram ao programa de doutoramento
estarão mais claramente entendidos após a leitura desta apresentação. Através de um
processo longo e intenso de transformação, fui me adaptando ao novo caminho para o até
então: mestre em Administração. Como outrora comentou Theodore Adorno, a pesquisa é
sobretudo metamorfose.
O mestrado em Administração pela Universidade Estadual de Londrina aconteceu
num momento muito dramático; até 2009, nunca havia pensado em um mestrado, embora já
tivesse pensado num programa de Doutorado, mas só após um período de experiência
profissional. Sim, eu imaginava ser possível fazer o doutorado diretamente após a
graduação. Contudo, a vida engraçada, que só me pregou uma peça, quando ao finalizar
minha graduação, já com o tão sonhado emprego, a vaga era de assistente comercial numa
indústria de confecção que despontava nacionalmente: a empresa de moda Osmoze. Após
sete meses de trabalho com demasiada dedicação, a minha ambição e vontade de vencer me
cegaram, e me vi em licença médica sem poder andar e, por conseguinte, trabalhar. Fui
diagnosticado com uma séria lesão na coluna cervical, e por já apresentar uma doença
congênita, o caso se agravava; meu médico, pela primeira vez, admitiu não saber o que
fazer. Fiquei paralisado por três meses e quase enlouqueci, contudo, os estudos se
apresentaram como uma saída.
Nessa fase de minha vida, o mestrado surgiu como uma alternativa, um caminho
viável de reintegração social e pessoal. Eu havia encontrado um motivo para voltar a
sonhar. Durante a graduação, eu já havia me envolvido com estudos ambientais e, no
Mestrado, essa paixão me encontrou novamente. Num percurso extremamente desafiador e
gratificante, envolvi-me com os estudos críticos em Administração e Sustentabilidade. Pude
então ampliar meu bojo, ou melhor, as minhas ferramentas de compreensão do mundo
social, enxergar o mundo em suas diversas nuances. Tal movimentação levou-me a continuar
na tarefa da pesquisa.
Posteriormente a um período curto de ensino – um semestre na graduação em
administração nas turmas de 1o e 4o anos da Facesi – Faculdade de Ciências Educacionais e
12

Sistemas Integrados e dois cursos de pós-graduação, sendo um no curso em Gestão em
Comunicação Estratégica e Marketing da Unisanta - Universidade Santa Cecília – e outro
na UEL – Universidade Estadual de Londrina na especialização em Administração de
Marketing, ambos abrangendo estudos críticos em Marketing e Sustentabilidade, cheguei ao
doutorado.
Ingressei no doutorado em 2012 visando ampliar meu entendimento acerca do
consumismo, e ao findar os estudos alcançar a carreira acadêmica como professor. Fui
aceito com a proposta de compreender a nova classe média que em 2012 estava sob os
holofotes tanto acadêmicos quanto midiáticos, e também governamentais devido à
monumental quantia consumida de bens materiais por este agrupamento social. Os pobres
agora mereciam capas de jornais e revistas, para muitos eram a representação da nova
classe média brasileira, expressando um país pujante e vigoroso. O projeto foi se
modificando a tal ponto que mudei de orientação acadêmica. E esse processo foi
transformador: eu, aos poucos, tornei-me menos administrador e mais antropólogo, quisera
eu ser antropólogo! De alguma forma, isso já estava dentro de mim: a busca incessante para
entender o ser humano.
Percebi nesse processo que o que ainda me motiva nunca coube em caixas e seções
do conhecimento, partições de textos e epistemologias compartimentadas, foi aí que me
encantei e descobri o Complexus - núcleo de estudos da complexidade. A ideia sempre foi
religar, reconectar, agregar saberes. Meu caro mestre Edgard mostrou-me o caminho, eu só
precisava de coragem.
Sendo honesto comigo mesmo busquei um programa de doutorado que me desse, ou
que

possibilitasse,

maiores

condições

para

a

consecução

dos

meus

objetivos

profissionais/acadêmicos, que englobam o entendimento da problemática do consumo e da
sustentabilidade humana. Sim. Eu queria de alguma maneira mudar aquele cenário de
consumismo e degradação ambiental. Infelizmente, ou não, meu projeto de doutorado
modificou-se, e num movimento brusco, mas consciente, filiei-me de uma vez ao grupo de
pesquisas da complexidade, formalizando minha orientação com o Mestre Edgard.
Desde a graduação, tenho me interessado pelo assunto consumo em sua mais ampla
abordagem, a tal ponto que este interesse levou-me ao mestrado, onde me encontrei como
pesquisador à medida que avançava em minha investigação. A decisão sobre o curso de
graduação não foi tarefa simples; após testes vocacionais, visitas e diálogos com
profissionais atuantes no mercado de trabalho, optei pelo curso de Administração. Ingressei
na UEL no primeiro semestre de 2003, finalizando o curso no segundo semestre de 2007.
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Esse período, certamente, foi um dos mais profícuos de minha trajetória pessoal. Como uma
pessoa com deficiência física, esse momento marcou minha primeira experiência vivendo de
forma independente da família. Tive a oportunidade de participar em projetos de extensão
comunitária, Empresa Júnior e Centro Acadêmico.
Nesse meio tempo, eu havia me inscrito no Programa Capes – Fulbright - Estágio de
Doutorando nas Ciências Humanas, Ciência Sociais, Letras e Artes nos EUA. Tal estágio é
realizado pela Capes em cooperação com a Comissão para o Intercâmbio Educacional entre
os Estados Unidos da América e o Brasil – Comissão Fulbright. Quando a notícia da
aprovação saíra, eu estava em momento de transição. Lembro-me de serem períodos de
estresse, e também de êxtase. Tudo se resolveu após medidas burocráticas. Lancei-me numa
viagem que mudaria minha vida (me perdoe o uso do clichê). Sob o conselho de meu mestre:
‘aproveite o seu período lá, viva, se apaixone, faça conexões!’ Cheio de expectativas e muita
vontade, eu mergulhei num projeto audacioso da compreensão da classe média americana
contemporânea, perseguindo uma inquietação que nasceu lá no início do mestrado: a de que
copiávamos o estilo de vida americano, apesar das várias notícias de crise ambiental e
social decorrentes do consumo exacerbado e frenético muito inspirado no American Way of
Life.
Durante o ano letivo 2014/2015, estágio doutoral nos EUA, especificamente em Nova
Iorque na Columbia University - após aprimoramento do inglês realizado em workshops,
cursos e seminários - dediquei-me aos seminários de formação oferecidos pela Fullbright
sendo, inclusive, convidado para escrever um capítulo em livro intitulado Disability, Culture
and Society a ser publicado em 2017 pela editora Springer. Também fui selecionado como
delegado da Pineda Foundation dentro da conferência das Nações Unidas sobre direitos da
pessoa com deficiência no ano de 2015.
Os deslocamentos por várias cidades americanas ampliaram significativamente
minha percepção e compreensão da diversidade norte-americana, de fundamental
importância para a redação final desta tese. Disciplinas cursadas, frequência intensa em
bibliotecas e demais atividades extracurriculares exemplificam meu empenho na
compreensão dos cenários em que as ações humanas se desenvolvem e se explicitam.
Foi dessa experiência que compreendi a dificuldade de entender o fenômeno do
consumo exclusivamente pela teoria da classificação social, da nomenclatura ou da disputa
de classes. Contudo, percebi que as estratégias de manutenção do capitalismo
contemporâneo estão sim relacionadas à manutenção de um sistema de estratificação
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embasada numa cultura material. A questão de classe deixou de ser foco, transformou-se em
mais um macrotema.
A minha intenção nesse estudo é entender o contemporâneo pelas lentes do consumo,
o que ficou mais claro ao transcorrer da pesquisa, após entrevistas, observações, vivência e
reuniões com acadêmicos nos EUA. O processo investigativo está melhor definido na seção
seguinte, que resume analiticamente os capítulos, em que eu mostro o caminho da tese como
um todo.
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MAPA DO TEXTO
Essa tese é fruto de uma reflexão acerca das temáticas ‘consumo e sustentabilidade’.
Após finalização de minha dissertação de mestrado intitulada Consumo sustentável, o dilema
consumo e desenvolvimento sustentável: um estudo com profissionais de comunicação e
marketing de Londrina-PR, em 2012, encontrei-me numa intrigante indagação de pesquisa.
Na época, estávamos, enquanto país, em destaque economicamente, passávamos a ser a 8a
economia mundial, graças a uma importante parcela da sociedade brasileira que passou a
consumir revigorando todo o mercado interno brasileiro. Sendo assim, investigar esse
fenômeno era necessário, à época, para a compreensão da temática sustentabilidade em
contexto nacional. Eu queria entender como a nova classe média brasileira mudava os rumos
do país. Como poderíamos ser mais sustentáveis, se comprávamos como nunca?
Como outrora alertou Edgar Morin, as ideias são biodegradáveis e, após sistemática
investigação científica, ficou claro que o cerne da questão não era etnografar somente a nova
classe média, e sim buscar compreender o tema consumo aliado à dinâmica do capitalismo
contemporâneo. Em outras palavras, eu estava num impasse, estaria a nova classe média no
centro do espectro formador da cultura de consumo brasileira, só que replicada em um
contexto globalizado de manutenção de diferenciação social, com base em atributos materiais
e da posse de bens? Como comentou Marguerite Duras, o projeto fica submetido às
intempéries. E lá fui eu construir o possível, olhar o que ninguém olhou como bem pontuou a
professora Maria da Conceição Xavier de Almeida.
Ao transcorrer a pesquisa, após entrevistas, escutas de história oral e de vida,
observações, vivência em grupos de estudo na Columbia University, e reuniões com
acadêmicos nos EUA, meu projeto foi sendo reescrito. Gostaria de ressaltar que após este
contato com grupo de estudantes do sexo feminino 1 , que de alguma maneira estavam
envolvidos na discussão de temas consumo, crise social, crise ambiental, bem como da
importante contribuição da Professora Juliette de Wolfe2, verifiquei que meu objeto de estudo
era maior que a estratificação social. Goldschmidt3 foi muito importante para essa virada em
meu trabalho. Em seu trabalho o Enigma da Estrutura Social Americana, argumenta que,
apesar das grandes diferenças de riqueza, prestígio e força, “não haveriam classes sociais
1

Devido às dificuldades de contato com um grupo específico de classe média americana, estabeleci um estudo
junto a mulheres americanas tentando entender como o papel feminino havia mudado dentre as variadas
funções, entre elas a de mãe e dona de casa de perfil de classe média, parti para um estudo de gênero.
2
Professora supervisora durante pesquisa de campo.
3
GOLDSCHMIDT, Walter. Explorations of Class and Consciousness in the U.S. Journal of Anthropological
Research. vol. 57, n.1, 2001, p.06.
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claramente definidas para os americanos de classe média”. Controvérsias à parte, esse foi o
entendimento que encontrei na grande maioria dos relatos que agrupei. Apesar de ser visível,
há uma crença, talvez encrustada no inconsciente coletivo, no imprinting cultural americano
de que todos, sem exceção, podem mudar de posição social, ou seja, a classe não é estática,
sendo assim não há a necessidade, ou melhor, não seria produtivo estudar, trabalhar, dialogar
sobre este conceito.
Já de volta ao Brasil, após conversa com Edgard, decidi ampliar o meu anterior
projeto de mestrado: consumo sustentável e seus paradoxos, munido de maior aparato e
bagagem teórica, digo isto depois de transcorridas as disciplinas de meu doutorado aqui e nos
EUA. Resolvi revisitar alguns conceitos e autores que trabalhei durante o mestrado na UEL –
agora acrescido do olhar da complexidade – uma aproximação mais aberta e menos
especializada bem como ampliá-los e incorporar novos conceitos, como arguiram Deleuze e
Guatari, conceitos são sobrevoos e não podem fechar o argumento. Tal esforço é encontrado
principalmente no terceiro capítulo em que refaço toda uma discussão sobre o
contemporâneo.
Este relatório de pesquisa está delineado em quatro diferentes momentos, resumidos
em quatro capítulos. O primeiro, A importância do consumo como categoria de análise
social. O seguinte denominado – Classes médias e consumo: mecanismos de sobrevivência
do capitalismo. O penúltimo capítulo - Reflexões sobre o consumo, consumismo e crise
socioambiental. E o quarto – O consumo complexo, nasce o homo colaboratus.
Procurei expor, durante o percurso deste texto que apresento, como chegamos ao
estágio da sociedade atual, para muitos denominada de pós-moderna ou do conhecimento,
pós-capitalista e também pós-fordista, entre outras denominações. Eu a entendo como
líquida. Esta sociedade é líquida nos termos de Zigmunt Bauman. Líquida porque é composta
de várias origens e denominações. E é, ao mesmo tempo, moderna, pois ainda percebemos a
tríade economia-tecnologia-burocracia em ação. Todavia, é fluida porque contém em si
mesma os indutores de sua transformação, novas sociabilidades e relações.
Após pesquisa bibliográfica, documental e interlocução com pesquisadores, organizei
um texto, disposto e escrito, não necessariamente em ordem linear. Busquei compreender a
problemática do consumo numa perspectiva histórico-cultural, trazendo a discussão para o
momento presente, discussão já antecipada por Vance Packard, em sua obra Estratégia do
Desperdício, obra que denuncia com clareza as diversas estratégias pouco éticas para
incentivar o consumo de bens na sociedade americana da década de 50, lançada em 1960 com
título em inglês The Waste Makers. De maneira quase profética, o autor indica muitas das
17

possíveis causas da crise de humanidade que passamos atualmente em nível macrossocial.
Tentei traçar um panorama dentro dos capítulos, explicando como chegamos a essa sociedade
de consumo atual, que para muitos é consumista e cerne de uma crise humana, social e
também ambiental.
As discussões sobre a formação da sociedade de consumo com suas bases ideológicas
de sustentação, bem como o entendimento de como o consumo pode ser um importante
instrumento de diferenciação social e manutenção do sistema capitalista são temas abordados
no capítulo 2. Neste capítulo, tentei entender como o mecanismo de estratificação social
funciona e sua relação na manutenção do capitalismo atual, por exemplo, a perseguição do
estilo de vida americano como ideal de sucesso. Obviamente, novas sociabilidades e estilos
de vida aparecem como alternativas, todavia a máquina econômica ainda gira com o
combustível fóssil, sendo este momento uma tentativa de interligação entre a experiência
brasileira e a experiência americana. Essa relação foi possível após exaustiva pesquisa
bibliográfica e vivência em solo norte-americano.
Esse período de vivência no exterior foi de extrema importância na realização deste
trabalho como um todo. De posse de um projeto que buscava investigar e posteriormente
comparar ambas as classes médias, a brasileira e a americana, parecia ambicioso, mas não
impossível, então me atirei nessa empreita. O programa acadêmico do curso de Antropologia
Aplicada do departamento de Estudos Internacionais e Transculturais alocado no Teachers
College - Columbia University com orientação dos professores Hervé Varenne, Juliette de
Wolfe e Raymond P. McDermott permitiu o constante detalhamento e aprimoramento de meu
projeto de pesquisa, intitulado Cultura de consumo e hipermodernidade.
O objetivo do estágio foi ampliar a percepção das relações entre os níveis de consumo
americano e brasileiro, que integra o corpus da pesquisa. O modus operandi desta trajetória
encerra uma série de reuniões com os supervisores que readequaram o projeto original
redirecionando-o para o que se costuma denominar “consumo de gênero”. Passei cerca de 10
meses envolvido em projetos comunitários onde acompanhei idosas em suas tarefas diárias
de compra e de consumo na cidade de Nova Iorque; entrevistei cerca de 12 estudantes do
Teachers College, devido a conversações a priori pré-selecionei integrantes que se
classificavam como de classe média e que se identificavam com a temática da
sustentabilidade.
Tal estudo foi posteriormente confrontado com as primeiras investigações que havia
feito sobre a nova classe média, em que mapiei e apliquei questionários acerca da nova classe
média junto aos moradores dos bairros Jardim Mascarenhas e Maria Auxiliadora, na cidade
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de Embu das Artes. Após esse levantamento, escolhemos um grupo de moradores que se
enquadravam na tipologia apresentada pelo critério Brasil da época para então investigarmos
mais a fundo. Posteriormente, fizemos uma pesquisa conjunta com o professor Doutor
Antonio Guimarães acerca dos hábitos alimentares desse grupo residente na Vila das
Roseiras em Divinópolis-MG. Ao final, confrontando com prévio material bibliográfico e
documental elaborei a seção supracitada. Em suma, trago, após pesquisa etnográfica nos
EUA, a discussão do mecanismo de desigualdade e diferenciação social via consumo,
importante aspecto para a manutenção e reforma contínua do capitalismo.
No terceiro capítulo, tentei desbravar o contemporâneo, também sob o prisma do
consumo. O modelo de vida baseado no individualismo, ancorado num sistema de consumo
material elevado que, muitas vezes, guia o indivíduo pelo status e pelo sentimento de
pertencimento a um grupo e lugar específico. Tal estilo de vida traz problemas sociais,
ambientais e psicológicos em que pessoas virtualmente se sentem melhores ao preencher
vazios existenciais, o que para muitos estudiosos seria a raiz do consumismo refletindo uma
crise humanitária. Período que não se limita mas compreende, de certa forma, o período de
1960 aos dias atuais; é a fase que muitos dos indutores da crise contemporânea ou se
firmaram ou se ajustaram. Basta lembrar o movimento de contracultura de 68 que escancarou
um descontentamento com o capitalismo. Todavia tal modelo econômico permanece vivo,
mesmo que transmutado numa economia esverdeada, e ainda que sob o imperativo da
inovação. Contrariamente aos relatórios que pintam um cenário catastrófico e alarmante, os
níveis de consumo dos recursos do planeta terra continuam elevados, lembrando os
constantes alarmes sobre os níveis dos reservatórios de água em São Paulo, ou de poluição do
ar em Pequim. Essa crise contemporânea, esse mal-estar na civilização - nas palavras de
Freud - é, então, estudado nesta seção, na qual me debruço nesse emaranhado de análises
tentando conectar consumismo, sustentabilidade da economia e do meio ambiente, suas
práticas e discursos. Esforcei-me para trazer pensamentos e pensadores diversos a respeito
deste assunto.
No quarto capítulo, trabalho com alguns indutores ou rizomas de transformação da
economia atual, com esses rizomas exemplificando um sistema em mutação, onde não há
raízes, ou seja, proposições ou afirmações mais fundamentais do que outras. Parece que um
novo paradigma baseado na empatia, colaboração e partilha está surgindo. Mesmo que
contrário ao mainstream – representado pelo neoliberalismo e pela superespecialização do
conhecimento -, esses rizomas nascem inseridos neste contexto a se metamorfosear. Nessa
seção do relatório, identifico e proponho um entendimento menos engessado e dogmático
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para o tema do consumo/consumismo/consumerismo4, sem soluções prontas e conclusivas,
muito mais provocativo e motivador de reflexão. Apresento minha ideia de consumo
complexo decorrente de minhas reflexões sobre consumo solidário e político adicionado da
ideia do conceito homo sapiens demens elaborado por Morin.
Não tive a pretensão de fechar todos os pontos, e sim de trazer novos aspectos e
visões, visto que não conseguiria tocar em todas as bordas de contato do tema. Não sou
hipócrita e admito que gostaria muito de tê-las alcançado. Assevero que me comprometi com
toda minha paixão nesta empreita, qual seja ampliar o entendimento, e por que não, propor
um novo olhar sobre o consumo, contribuir com mais uma ferramenta de análise do
contemporâneo, que parece caminhar para um viés mais colaborativo.

4

Meu entendimento sobre consumerismo advém da tradução do termo em ingês consumerism. Tal conceito
significa promoção dos interesses dos consumidores. Pode ser entendido como a ampliação e defesa dos direitos
dos consumidores dentro do jogo de forças entre organizações lucrativas e seus clientes numa lógica mais
equitativa. No Brasil, tal promoção de direitos é feita pelos orgãos Procon e pelo Idec. O Procon - Programa de
Proteção e Defesa do Consumidor - representado por uma fundação organizacional responsável por ajudar a
mediar os conflitos entre os consumidores e os fornecedores de produtos e serviços. O Idec - Instituto Brasileiro
de Defesa do Consumidor - é uma associação de consumidores fundada em 1987, sem fins lucrativos, atuando
independentemente.
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Capítulo 1 – A importância do consumo como categoria de análise social

[...] vivemos em um tipo de sociedade cujo eixo estruturador é a magnificação do consumo
individualista. A publicidade apresenta os produtos como sacramentos produtores da graça
da felicidade total.
Leonardo Boff.

Barbara Kruger Untitled (I shop therefore I am) 111" by 113" photographic silkscreen/vinyl 1987
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1.1 Entendendo a gênese do consumo moderno
Pode parecer surpreendente indicar compras como remédio para a infelicidade.
Contudo, comprar tem se tornado uma atividade muito popular no mundo todo, nas últimas
décadas, perdendo somente para a televisão como atividade preferida de lazer. Talvez o ato
de comprar não seja exatamente o termo para descrever o que muitas pessoas fazem quando
visitam os shoppings centers - as pessoas comem, bebem, passeiam, adquirem novos bens e,
ao mesmo tempo, contemplam os produtos expostos nas lojas, a si mesmos e aos outros que
estão a comprar. Contemplar, ver e assistir, seja em TV, celular ou em lojas, tem se tornado
uma atividade social cada vez mais importante5.
Esta procura por objetos, lugares, eventos e outras pessoas pode ser vista como parte
de um amplo processo social – o consumo de bens e serviços. Consumo pode significar o uso
de mercadorias para a satisfação de necessidades e de desejos, o que inclui não somente a
compra e o aumento na variedade de bens de consumo, que vão de carros a aparelhos de
televisão, como também o consumo de serviços, como viagens e uma variedade de
experiências sociais. Ao que parece as sociedades modernas têm ampliado o processo de
consumo como uma atividade social mais ampla que vem utilizando, cada vez mais, maior
quantidade de tempo, dinheiro, energia, criatividade e inovação tecnológica para se sustentar,
muitas vezes mostrando-se como o principal motor do sistema econômico. Fazendo uma
analogia à axiomática levistrausiana que defende e enaltece as investigações empíricas, mas
unicamente na condição de que elas, como as plantas para o pensamento selvagem, são “boas
para pensar” e, de forma alguma, constituem-se em chaves de decifração da verdade da
história da espécie, ou seja, seriam as mercadorias boas para pensar, também?
A atenção e a qualidade dadas pelos estudiosos ao tema consumo mudaram
consideravelmente no final da década de 80 e início da década de 906. Em parte, isto reflete o
crescimento do consumo de massa em sociedades industriais avançadas desde a Segunda
Guerra Mundial, mas também pelo fato da ampliação do conceito de consumo ter marcado
um importante movimento teórico de afastamento da visão predominante - de considerar a
produção como a maior, e até mesmo única, determinante do modelo de sociedade moderna.
A formação e a composição das classes sociais nas sociedades capitalistas apresentam-se,

5

O Brasil encerrou 2014 com 280,73 milhões de linhas ativas de telefonia móvel, alta de 3,5% sobre dezembro
de 2013, informou nesta sexta-feira (29) a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Fonte: Número de
linhas celulares no Brasil cresce 3,5% em 2014. Disponível em: < http://tinyurl.com/nkj3sg4 >. Acesso: em 22
jun. 2016.
6
LIMA, Diana N. O. Consumo: Uma Perspectiva Antropológica. Petrópolis: Vozes, 2010.
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pela sociologia, como fundamentais para compreender a estrutura de tais sociedades e as
maneiras pelas quais elas têm mudado. Em uma das mais importantes tradições sociológicas,
o marxismo, a classe costuma ser entendida em termos referentes às relações de produção e
aos papéis do trabalho ou ocupações na indústria produtiva (estratificação). No entanto,
olhando mais atentamente, a percepção subjetiva das próprias pessoas acerca dos padrões de
consumo predomina, o que tem sido visto como fato de importante significação.
Devido a este fato, alguns sociólogos têm dado mais atenção ao consumo e não à
produção em suas análises a respeito do capitalismo industrial moderno. O consumo tem
ganhado cada vez mais importância em análises sociológicas, conforme a expansão do
consumo de massa, a redução do número de pessoas empregadas na produção de massa e o
aumento dos empregados nos setores de serviços e comércio.
O modelo que via nas relações de produção capitalista a principal categoria analítica
para as ciências sociais também se modificou devido à intervenção do feminismo. O
movimento feminista enfatizou não somente o fato de haver um grande número de mulheres
na força de trabalho, e geralmente mal remuneradas, mas também que a mulher empregada
na indústria, ou não, executa um papel-chave na reprodução da força de trabalho. Isto
significa que não somente a mulher provê a próxima geração de trabalhadores, mas que serve
também aos homens nos trabalhos não remunerados (domésticos) - cozinhando, limpando e
lavando – e que também é a base dos valores culturais e atitudes dessa sociedade. Estes
fatores, ao que parece, as tornam, assim, agentes-chave do consumo familiar7.
Conforme o artigo da CNN de 2009 – Mulheres: salvadoras da economia mundial8 a maior força crescente econômica no mundo não é a China ou a Índia - é a mulher. O poder
aquisitivo das mulheres em nível mundial girou em torno de 18 trilhões de dólares em 2014 um aumento de 5 trilhões pela renda atual, de acordo com estimativas do Banco Mundial,
sendo essa soma mais que o dobro do PIB estimado da China e da Índia somados em 2014.
O consumo parece ser fundamentado na satisfação das necessidades naturais,
biológicas ou físicas. Entretanto, não há nada de natural, para Milton Santos9, na maneira em
que milhões de pessoas consomem, atualmente, serviços, alimentos, carros, viagens ou até
mesmo seu relacionamento com a mídia. O processo social representado pelo consumo
7

Estudos recentes apontam o mercado feminino como um dos mais importantes na atualidade. COLE, Nicki;
CROSSLEY, Alison, On Feminism in the Age of Consumption. (2009). v. 11, No. 1, December. Disponível em:
<http://csrn.camden.rutgers.edu/newsletters/11-1/cole_crossley.htm>. Acesso em: 20 dez. 2014.
8
VOIGT, Kevin (2009). Women: Saviors of the world economy? CNN, October, 26. Disponível em:
<http://edition.cnn.com/2009/WORLD/asiapcf/10/25/intl.women.global.economy/>. Acesso em: 22 jun. 2016.
9
SANTOS, Milton. Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal. 19.ed. Rio de
Janeiro: Record, 2010.174p.
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moderno tem se desenvolvido historicamente com essa significativa expansão ocorrendo
especialmente durante o século passado. Os padrões de consumo têm se alterado em escala e
intensidade, tanto que nas sociedades desenvolvidas parecem ter alcançado um novo estágio
qualitativo. Tanto é assim que Fátima Portilho10 pontua que o consumo total da economia
humana tem excedido a capacidade de reprodução natural e de assimilação de rejeitos,
enquanto fazemos uso das riquezas produzidas de uma forma socialmente desigual e injusta.
A tese de Weber 11 sobre o capitalismo e a ética protestante enfatizou como o
ascetismo puritano auxiliou o desenvolvimento de um tipo específico de capitalismo, o
racional, burguês e pacífico. Esta análise, contudo, é problemática, mesmo sendo uma
afirmação coerente, ela não ajuda a explicar e a dar sentido ao aumento no crescimento do
capitalismo racional moderno como se entende hoje. É um argumento forte para se explicar
como as primeiras gerações do capitalismo foram encorajadas a trabalhar duro e a
empreender, mas não abrange o entendimento de uma importante indagação: como estes
protestantes iriam consumir/gastar os lucros excedentes que geravam. Uma lacuna importante
no argumento permanece: como podemos entender e explicar o colapso posterior do
ascetismo puritano dos primeiros capitalistas racionais em uma ética romântica, que
incentivou o consumo gerando não só os clientes que os capitalistas precisavam para os seus
produtos, mas tornando eles próprios e suas famílias consumidores assíduos.
Por que o ascetismo dos primeiros capitalistas racionais se esvaiu? Como o ethos do
consumismo moderno emergiu e se desenvolveu a partir do ascetismo do início do período do
capitalismo? Pode-se argumentar que as pessoas naturalmente querem se divertir, e que o
ascetismo foi uma aberração temporária sob condições históricas excepcionais, uma vez que
o ascetismo tinha incentivado e permitido que surgisse a infraestrutura capitalista, e
desapareceu de forma que as necessidades básicas e desejos pudessem ser satisfeitos através
do consumo. Estes desejos e necessidades podem ser vistos como naturais12, porque eles
seriam dados pela biologia humana - comida, bebida, medicamentos, roupas, habitação,
segurança, meios de transporte, e todos eles parecem ser requisitos determinados
biologicamente. Aqui teríamos um entendimento do consumo como satisfazendo estas
necessidades básicas.
A principal dificuldade desse tipo de argumento é que essas necessidades básicas não
são fáceis de especificar em detalhe, e dificilmente surgem fora de um contexto, seja social,
10

PORTILHO, F. Sustentabilidade ambiental, consumo e cidadania. São Paulo: Cortez, 2010.
WEBER, M. The Protestant ethic and the spirit of capitalism.2.ed. London: George Allen and Unwin, 1976.
12
DOUGLAS, M.; ISHERWOOD, B. O mundo dos bens: para uma antropologia do consumo. Rio de Janeiro:
UFRJ, 2004.
11
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cultural e/ou histórico. Por exemplo, a necessidade de se alimentar parece ser básica e
biologicamente determinada. No entanto, os grupos de alimentos que comemos variam muito
de uma cultura para outra, e de um período histórico para outro. As pessoas na Grã-Bretanha,
no final do século XX, não comiam cobras, ao contrário dos chineses, por exemplo, apesar de
algumas cobras serem nutritivas e fontes de proteína. Por outro lado, muitas pessoas comiam
chocolates. Alguns dos fabricantes de chocolates ingleses eram os quakers (Rowntree e
Cadbury 13 ), com raízes na cultura protestante, os quais Weber analisou como sendo
significantes contribuintes para o desenvolvimento das primeiras empresas racionais
capitalistas, o que suscita o questionamento acerca destas relações. O chocolate não é um
alimento estritamente necessário para os seres humanos para sua sobrevivência, como seria a
proteína. Pode ser considerado um item de luxo e nem parece a coisa mais provável para
puritanos fabricarem.
Na mesma linha de raciocínio, a louça elegante, os pratos de jantar e jogos de chá
seriam outros produtos inusitados fabricados por protestantes (Wedgwood14), e que não
parecem ser itens essenciais para satisfazer as necessidades básicas humanas. No entanto,
alguns dos primeiros fabricantes protestantes produziram, desde o início, itens de consumo de
luxo, satisfazendo algo além das necessidades biológicas. Quem comprava esses itens? Quem
os consumia? Parece que eram grupos não tão influenciados pelo puritanismo, como eram os
seus fabricantes, pois havia outros grupos com valores e filosofias de vida que não o
puritanismo nos séculos XVII e XVIII. Estes incluíam a nobreza e a aristocracia, que tinham
e mantiveram um estilo de vida mais orientado ao prazer: um estilo de vida que incluía
jantares, caças, cinema e vestimentas elegantes, e comer chocolates.
Pode-se dizer que o protestantismo puritano ascético não era hegemônico, como
muitos pensavam. Ou seja, após a queda de Cromwell e a restauração da monarquia em 1660,
o puritanismo não era a base da liderança, da moral filosófica, da lei, da Igreja e da Inglaterra,
nem do parlamento, instituições culturais, universidades e escolas. Um século mais tarde, em
meados dos anos 1700, existia um grupo de famílias com renda excedente suficiente para
formar a base para os padrões de consumo, que foram muito além das necessidades básicas15.
Este grupo inicialmente era formado basicamente por aristocratas fundiários, mas depois se
13

Alguns dos nomes mais famosos, ao se falar em chocolate, eram os quakers, que por séculos detiveram o
monopólio virtual do fazer chocolate no mundo de língua inglesa - Fry, Cadbury e Rowntree são provavelmente
os nomes mais conhecidos. CADBURY, Deborah. Chocolate Wars: The 150-Year Rivalry Between the World's
Greatest Chocolate Makers. New York: Public Affairs, 2010.
14
É uma fábrica de porcelanas fundada por protestantes ingleses em 1759.
15
HOBSBAWN, Eric. Da Revolução Industrial Inglesa ao Imperialismo. 10 ed. (Trad.). GARSCHAGEM,
Donaldson, M. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2009.
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espalhou para os agricultores de classe média, comerciantes e suas famílias no século XVIII,
e já no século XIX espalhou-se para uma nova burguesia urbana com base não só nas
profissões (a lei, a igreja, a medicina), mas também nos novos empreendimentos fabris e
comerciais. A nova classe trabalhadora, nas cidades industriais, também começou a entrar no
consumismo, quando não totalmente atingida pela pobreza16.
Entre tais grupos sociais, como sempre havia sido para a aristocracia, havia um
consumo separado da satisfação das necessidades biológicas que se caracterizava como um
consumo que englobava processos em torno da construção de identidades sociais. Este
processo de construção da identidade em torno de padrões de consumo envolveu uma
dimensão simbólica, distinta da sobrevivência puramente biológica, por exemplo, atividades
de leitura de romance desenvolvido no início do século XIX. As ideias de amor romântico
começaram a ser articuladas em literatura popular, nas canções e na poesia17. Paralelamente a
estas mudanças ocorridas no centro da vida, desenvolvimentos sociais e psicológicos,
somados à ideia da moda nas roupas, tornaram-se mais difundidos no século XIX,
particularmente. Através de tais processos, ao que parece, nasceu o consumo moderno, num
processo que Barbosa define como uma mudança do consumo de pátina18 para o consumo da
moda.
Colin Campbell articulou esses processos em seu livro, com um título que
explicitamente e deliberadamente joga com o título de Weber. No lugar de ‘A Ética
Protestante e o Espírito do Capitalismo’, Campbell escreve a Ética Romântica e o Espírito do
consumismo moderno. Campbell traça afinidades eletivas (ligações sociais e psicológicas)
entre o movimento romântico na literatura, pintura, música, cultura popular e o consumo
moderno.
Campbell argumenta ser possível ver como esse característico processo cultural, que
esteve associado à revolução do consumidor no século XVIII e que abarcou a ascensão do
romance, do amor romântico e da moda moderna, relaciona-se com a largamente difundida
adoção do hábito do devaneio encoberto. O discernimento essencial que se exige é a
compreensão de que os indivíduos não procuram tanta satisfação dos produtos quanto do
prazer das experiências autoilusivas que constroem com suas significações associadas. A
16

HOBSBAWN, Eric. O Novo Século. (Trad.). MARCONDES, Cláudio. São Paulo: Companhia das Letras,
2000.
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ORTIZ, Renato. Luxo e consumo. In: Cultura e modernidade. A França no século XIX, São Paulo:
Brasiliense, 1991.
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Esta mudança diz respeito à passagem da cultura da tradição, representada pela pátina, para a moda,
caracterizada pela efemeridade e individualidade. In: BARBOSA, Livia. Sociedade de Consumo. Rio de
Janeiro: Zahar, 2004, p.19.
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atividade fundamental do consumo, portanto, não é a verdadeira seleção, compra ou uso dos
produtos, mas a procura do prazer imaginativo a que a imagem do produto se empresta sendo
o consumo verdadeiro, em grande parte, resultante desse “hedonismo mentalístico”19.
A mudança-chave, nesse sentido, vai de um consumo biologicamente dirigido, ou
economicista-utilitarista20, bem como as noções de consumo de senso comum, em direção a
um conceito mais social, simbólico e psicológico do consumo moderno, todavia esta é uma
afirmação controversa. Nem todos os cientistas sociais aceitam essa mudança, porque
argumentam que ela obscurece e desvia a atenção dos estudos sobre a desnutrição, moradia e
os efeitos da pobreza em milhões de pessoas, não só entre as camadas mais pobres das
sociedades ocidentais, mas, o mais importante, entre os pobres dos países em
desenvolvimento, Europa Oriental e, onde era até 1990, a União Soviética. No entanto,
mesmo nestas sociedades, o consumo de bens como jeans, rádios, aparelhos de televisão
assume um valor simbólico para seus membros.
Nas sociedades industriais capitalistas, e em menor grau no resto do mundo, conforme
os meios de comunicação de massa penetravam nas vidas das pessoas, até mesmo os pobres
que não teriam condições para comprar os bens, ou experiências que eram exibidas no
cinema e na televisão, eram convidados e, provavelmente, tinham o dia de sonho 21 sobre o
consumo. Dessa forma, os pobres também podem se viciar no processo de consumo por meio
das imagens, símbolos e representações que criam, pois evocam e articulam desejos. Desejos
podem ser moldados e evocados pelos meios de comunicação modernos. Os meios de
comunicação ajudaram a formar a identidade e os desejos de milhões de pessoas que
consomem diretamente e/ou psiquicamente.
À medida que as pessoas em todo o mundo são capturadas por imagens fortes e pelos
dramas (hollywoodianos), sobretudo na televisão e na música popular, sua imaginação vai
sendo moldada pelo consumismo moderno22. No final do século XIX e início do XX, novos
padrões de consumo começaram a se desenvolver entre o meio urbano e as classes
19

CAMPBELL, Colin. The Sociology of consumption. In: MILLER, Daniel. Aknowledging Consumption.
London: Routledge, 1995. p. 117-119.
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reportagens do tipo “compre experiências, não coisas”, e isso pode causar pesadelos aos executivos de varejo.
Fonte: ‘Compre experiência, não coisa’ muda mentalidade de consumidores nos EUA. Disponível em: <
http://tinyurl.com/q7s2fob >. Acesso em: 24 ago. 2015.
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trabalhadoras; esses padrões eram centrados especialmente em torno das novas lojas de
departamento dos centros urbanos. As novas lojas de departamento eram locais para a
compra e exibição de uma variedade de mercadorias/mantimentos, móveis, roupas, louças,
utensílios de cozinha e equipamentos elétricos novos. À medida que estes produtos eram
desenvolvidos, a produção em massa se expandia no decorrer do século XX, tudo isto sob o
processo da urbanização. Estas lojas do centro da cidade ofereciam mais opções do que os
locais poderiam suportar, apesar dos açougues, peixarias, quitandas e padarias permanecerem
em ruas locais (os mantimentos, em particular, eram obtidos em lojas locais de esquina).
Como argumenta minha interlocutora Carmela, “antigamente íamos à rua do açougue, à rua
das frutas, ali embaixo ficava um açougue só de cortes suínos23”.
As lojas de departamento do centro da cidade foram sendo desenvolvidas conforme os
trens elétricos e ferrovias surgiam para levar as pessoas ao centro de áreas suburbanas
periféricas, durante o final do século XIX e início do século XX. Nesse mesmo local onde
Carmela reside hoje, apresenta-se uma importante conexão de metrô com acesso a várias
linhas que vão de norte a sul da cidade de Nova Iorque. Cidades como Londres, Paris,
Glasgow, Nova York, Chicago e Berlim expandiram suas redes de transporte e
desenvolveram grandes lojas de departamento24 no centro da cidade dos anos 1890 até a I
Guerra Mundial, em 1914. George Simmel observou Berlim durante esse período, uma
cidade repleta de novos imigrantes, especialmente da Europa Oriental, inclusive da Polônia.
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Carmela, uma senhora de 92 anos, minha interlocutora durante meu estágio doutoral nos EUA, onde
discutíamos sobre as mudanças na sociedade e na cultura americana, em que ela me apresentou um relato
histórico vivo e rico de detalhes, enquanto dialogávamos a respeito das semelhanças e diferenças entre EUA e
Brasil.
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mundo da loja de departamentos, inspirado no Le Bon Marché, que consolidou sob o mesmo teto muitos dos
bens até então vendidos em lojas separadas, um conceito que introduziu inovações, tais como: vendas por
correspondência, comissões, entre outras.
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Em seu texto A Metrópole e a Vida Mental, de 1903, Simmel argumentou que a
cidade moderna não seria uma entidade espacial com consequências sociológicas, mas uma
entidade sociológica que é formada espacialmente. Aponta que, ao contrário dos habitantes
das cidades pequenas, que com seu ritmo lento e habitual propiciam relações pautadas pelo
sentimento e pelo ânimo, os habitantes das metrópoles, ao se verem diante da velocidade e da
imensa variedade de estilos de vida, acabam se tornando mais intelectualistas, pautados
puramente pelo entendimento ou as camadas mais superficiais dos indivíduos. Enquanto as
relações de ânimo entre as pessoas têm base nas suas individualidades, as relações de
entendimento, estabelecidas pelos indivíduos das grandes cidades, “contam os homens como
números, como elementos em si indiferentes, que só possuem um interesse de acordo com
suas capacidades consideráveis objetivamente25”.

Au Bon Marche, Pablo Picasso, Ludwig Collection, Aachen, Germany

As cidades cresceram em torno dos centros políticos bem como em torno de
determinadas indústrias de aço (fábricas de agulhas, por exemplo). As lojas e as instalações
de lazer - como teatros, salões de música e estádios - cresciam com a finalidade de satisfazer
os desejos sociais e psicológicos dos novos grupos sociais urbanos.
Uma nova cultura peculiar urbana e ligada ao consumo surgia nestas metrópoles; a
25

SIMMEL, Georg. A Metrópole e a vida mental. In: Velho, Otávio Guilherme (Org.). O Fenômeno urbano,
Rio de Janeiro: Zahar, 1979, p.579.
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vida diária das pessoas que viviam em uma grande metrópole, sendo a vida afetada pela
necessidade de cultivar uma atitude blasé para com os outros. Essa postura é uma
característica do homem urbano devido aos constantes estímulos ou acontecimentos
quotidianos, que ao passar do tempo deixa de reagir, sofrendo uma espécie de anestesia, pois
era apenas pela triagem dos estímulos complexos resultantes da correria da vida moderna que
poderíamos tolerar seus extremos. “A saída (...) seria cultivar uma farsa do individualismo
pela busca de sinais de status, moda, ou marcas de excentricidade individual26”.
Alguns se tornaram seguidores dedicados da moda, outros andavam apenas olhando,
proporcionando, desse modo, uma plateia urbana para os outros que desfilavam. A ênfase era
dada no indivíduo, com as pessoas tentando permanecer socialmente separadas umas das
outras, ou indiferentes/blasé - como Simmel observara. Frisby comenta que, na abertura de
seu ensaio sobre a metrópole, Simmel considera que os problemas mais profundos da vida
moderna derivam da reivindicação do indivíduo de preservar a sua autonomia e
individualidade da sua existência diante da hegemonia de forças sociais que se concentram
nas metrópoles.
O indivíduo deveria ‘resistir sendo nivelado para baixo e desgastado por um
mecanismo social-tecnológico’, como nas metrópoles. O subjetivismo extremo seria a
resposta para a objetivação extrema da cultura encontrada nas cidades. Daí a luta individual
para a autoafirmação, quando confrontado com a indiferença generalizada decorrente da
interação social, tão metropolitana – o que pode levá-los a assumir a forma de estimular um
senso de distinção, mesmo em uma forma excessiva de adotar “as excentricidades mais
tendenciosas, os excessos especificamente metropolitanos de distanciamento, capricho e
meticulosidade”27, cujo significado não está no conteúdo de tal comportamento, mas sim na
sua forma de ser diferente, de se destacar e, assim, atrair a atenção. Em parte, isso decorre da
brevidade e raridade dos encontros que requerem decisões mais diretas e mais rápidas, bem
como marcar a primeira impressão no tempo mais breve possível.
O consumismo moderno resulta, em parte, desta nova forma de vida na metrópole, a
cidade e seus subúrbios, dando origem a um novo indivíduo que é ansioso, como Simmel
expressou na citação: “para preservar a sua autonomia e individualidade da sua existência em
face da hegemonia de forças sociais”28 e, assim, evitar ser nivelado por baixo e desgastado
por um mecanismo social-tecnológico - a metrópole.
26
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Os processos envolvidos na vivência na cidade aumentaram a consciência de estilo e a
necessidade de consumir dentro de um repertório ou código, que é tanto diferenciado a um
grupo social específico, quanto expressivo de uma preferência individual. O indivíduo
metropolitano já não é o tipo anterior que Max Weber havia analisado em sua obra sobre o
protestantismo, que não gastaria estupidamente em itens relativamente triviais de roupa ou
adornos. Pelo contrário, a pessoa na grande cidade consome para articular um senso de
identidade, acerca de quem deseja ser. Os sinais ou símbolos que um indivíduo em particular
utiliza, como meio de se diferenciar do outro, necessitam ser interpretados e compreendidos
pelos outros. Alguém só consegue diferenciar-se dos outros se, também, compartilhar alguns
códigos culturais comuns entre si, dentro dos quais estes sinais de diferença podem ser lidos e
interpretados.
Isso produz um esforço incessante para o ato de diferenciar com os maiores grupos de
status social constantemente, precisando alterar seus padrões de consumo, devido às camadas
média, média baixa e trabalhadora copiarem seus hábitos. Por exemplo, beber champanhe ou
whiskye. Uma vez que a preservação da aristocracia mudou, desceu a escada da condição
social, neste século, os escalões superiores ou deixarão de beber estas bebidas ou consumirão
safras mais exclusivas e caras. Este aspecto do processo de consumo foi observado pelo
sociólogo Thorstein Veblen, nos Estados Unidos, durante o século XIX. Ele estava
preocupado, sobretudo, com uma classe social específica, os novos ricos, do final do século
XIX. Esses grupos, cuja riqueza havia sido adquirida recentemente, imitavam a aristocracia
europeia ou tentavam isso a fim de ganhar aceitação social. As classes médias e as classes
trabalhadoras, independentemente da cor da pele, ainda não haviam aderido a este processo,
que Veblen denominara consumo conspícuo.
Ressalta-se a relevância e a atualidade da obra de Thorstein Bunde Veblen A Teoria
da Classe Ociosa: um estudo econômico das instituições, publicada primeiramente em 1899,
como importante referencial teórico em estudos acerca do consumo de bens materiais e
culturais. A tese central da obra volta-se para temas ligados à estratificação e à mobilidade
social, ao surgimento da classe ociosa e, ainda, às relações dessas duas questões com a
consolidação da propriedade privada. Esse agrupamento ocioso, ao consumir bens luxuosos,
exterioriza sua posição social, garantindo sua supremacia como classe.
Para Veblen, a economia deveria abandonar a ideia de que o homem é um “calculador
do prazer e da dor, que oscila, como um glóbulo de desejo de felicidade, sob o impulso de
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estímulos que o levam de um lado para outro, deixando-o, contudo inalterado29”. Ainda,
segundo ele, o homem tem propensões e hábitos que buscam expressão em atividades
determinadas, sendo uma destas o comportamento econômico, transitando por diferentes
estágios culturais, sem marcas temporais precisas.
O comportamento humano revelava tendências definidas que terminavam por
configurar um padrão de ação coletiva que, com o tempo, tornava-se uma instituição, sendo
esta um conjunto de hábitos, costumes e modos de pensar cristalizados em práticas aceitas e
incorporadas pela comunidade. O sistema de preços, a propriedade privada, a composição, a
motivação de lucro, o dinheiro e o crédito, os bancos, as diversas maneiras de fazer negócio
constituíram tantos hábitos coletivos institucionalizados, ou seja, eram instituições e, como
tais, passíveis de evoluir e de se transformar.
Segundo a teoria econômica, o objetivo da aquisição e do acúmulo de bens seria a
subsistência (consumo ou satisfação de necessidades físicas e espirituais). Veblen
argumentava que o motivo fundamental da propriedade é a emulação (inveja). Na sociedade
industrial, fase que ele vivencia e critica veemente, a posse da riqueza conferia honra. Isso
significa que ocorreu uma mudança psicológica: os hábitos dos seres humanos voltaram-se
para a acumulação de bens, porque isso era sinônimo de sucesso.
Para mostrar o seu distanciamento das camadas inferiores, a classe ociosa acabou por
cultivar o gosto pelo aprendizado, visando a um comportamento cada vez mais requintado e
se especializou quanto à qualidade dos bens (imateriais e materiais) a serem consumidos,
impondo seu padrão como referência de bom gosto e de distinção30. De qualquer forma,
Veblen, em conjunto com outros autores, Vance Packard, por exemplo, foi capaz de
visualizar o surgimento futuro de uma sociedade altamente consumista, à medida que em seu
aparato analítico trouxe os argumentos ideológicos que a fundamentam. Também foi capaz
de prever, com certa precisão, algumas das bases da sociedade contemporânea – a
diferenciação através dos bens e a sua acumulação.
Veblen relata que o ócio manteve normalmente uma posição acima do consumo
supérfluo de bens como opção de distinção social nas primeiras fases da civilização. Todavia,
com o passar do tempo, o consumo passou à frente e manteve primazia até os seus dias,
embora ainda estivesse longe de absorver toda a margem da produção acima de um mínimo
de subsistência. Destaco que o dispêndio conspícuo de Veblen diz respeito ao gasto com
29
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coisas supérfluas, pois não haveria mérito em consumir apenas coisas necessárias à vida. Era
comum que algum elemento do padrão de vida primariamente supérfluo passasse a ser, na
vida do consumidor, uma necessidade vital, tornando-se tão indispensável quanto qualquer
outro artigo de seu dispêndio habitual. Segundo Veblen, para a indispensabilidade desse tipo
de coisa – depois que o hábito e a convenção tinham se formado - pouco importava se o
dispêndio era classificado como supérfluo ou não supérfluo na significação técnica da
palavra.
O processo que resulta na alteração da atitude habitual das pessoas seria mais lento
quando a mobilidade da população fosse menor ou quando a distância entre as classes fosse
maior. A própria classe ociosa elaboraria os princípios por ela ditados às camadas inferiores,
sendo que as regras da respeitabilidade teriam de se adaptar às circunstâncias econômicas, às
tradições e ao grau da maturidade espiritual daquela classe, cujo esquema de vida pretendia
regular. Aqui parece que Veblen antecipa alguns conceitos bourdianos de campo e violência
simbólica. Esclarece o autor que existem diferenças entre os homens no que tange à herança
de determinadas tendências ou propensões. E os hábitos derivados de uma tendência
específica mais acentuada exercem grande influência sobre o bem-estar individual. Daí a
relutância das pessoas em desistir de qualquer artigo habitual de consumo conspícuo, pois
este se constitui num hábito cuja aquisição é motivada pela competição.
Nessa perspectiva, as relações humanas estariam orientadas para a competição e não
para a cooperação, uma visão reducionista do individuo reduzindo sua complexidade. A
habilidade no uso da força, da fraude, da astúcia seria o instrumento que possibilitaria uma
posição social melhor para o indivíduo e, ainda que em nada contribuísse para o bem da
coletividade, os indivíduos dotados de tais instrumentos eram valorizados e reconhecidos por
eles. Percebe-se, de sua análise da classe ociosa, que o consumo (conspícuo ou não) tem forte
papel social no sentido de distinguir níveis sociais.
1.2 Padrões de consumo e seus dispositivos de análise

Os trabalhos de Simmel e Veblen marcaram uma mudança de atenção na Teoria
Social de uma visão econômica de classe para uma visão de definições sociais. O marxismo
clássico opera dentro de um amplo conjunto de pressupostos economicistas, enfatizando os
conceitos de classe econômica, especialmente, a burguesia e o proletariado. Estes foram
firmemente localizados em termos de suas relações respectivas aos meios de produção, ou
seja, as fábricas, minas, máquinas e fontes de energia e (em menor medida) os meios de
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distribuição (lojas, armazéns e sistemas de transportes) do capitalismo moderno. De acordo
com Marx, a burguesia, que tem a propriedade desses meios de produção e distribuição, tinha
um conjunto de interesses econômicos que era frontalmente diferente ao dos empregados,
pela sua busca em maximizar lucros e minimizar custos, incluindo custos salariais. Este
modelo economicista teve importância intelectual e política na primeira metade do século
XX.
No entanto, havia problemas em compreender, explicar e conceituar os processos
mais amplos de mudança social em curso nos Estados Unidos, Grã-Bretanha e na Europa
Ocidental nesse período, independentemente dos grandes eventos - a I Guerra Mundial, a
Grande Depressão e a crise de 1929, a ascensão do nazismo e do fascismo e da II Guerra
Mundial. Contudo, houve outras mudanças, que mesmo parecendo pouco importantes na
época, por serem menos dramáticas, foram, em certo sentido, subjacentes a alguns dos
principais acontecimentos históricos. Estes acontecimentos incluíram as mudanças nos
sistemas de estratificação e status de tais sociedades capitalistas, que eram, por sua vez,
relacionados ao processo de consumo e não ao de produção. Em tempos de paz, os membros
do proletariado foram previamente ocupados na construção e preservação não apenas de seus
salários reais e relativos, mas também do seu status social, que significa a sua própria
percepção de classe social e de sua imagem como tal, isto é, de seu prestígio ou estima
perante os outros.

1.2.2 Status
Status é talvez a palavra mais escorregadia do léxico do sociólogo. Embora seja
frequentemente usada como sinônimo de esnobismo, seu sentido mais profundo tem a ver
com legitimidade. Alguém tem status, quando as instituições conferem-lhe legitimidade31. O
conceito de status tem suas raízes na perspectiva sociológica de Max Weber (1864-1920),
principalmente na obra A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo publicada pela
primeira vez em alemão em 1904-05, e traduzida para o inglês por Talcot Parsons. Enquanto
Weber aceitou as forças e o poder explicativo do marxismo como um modelo analítico na
esfera econômica, ele entendeu que o marxismo subestimou o papel crucial do status social
nas sociedades capitalistas. Weber articulou a visão de que o status social havia permanecido
importante, e que novas bases de status desenvolveram-se no capitalismo industrial moderno.
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Para os propósitos deste estudo, destacaremos os padrões de consumo. Essa noção de
status social tem uma importância considerável ao se falar em consumo. Weber distinguiu os
conceitos classe e status, como segue: o termo classe refere-se a qualquer grupo de pessoas
que tenha oportunidades similares seja pela oferta de bens, condições de vida externas e
experiências pessoais de vida, na medida em que esta oportunidade é determinada pelo poder
de dispor de bens ou habilidades que gerem/possibilitem renda em uma determinada ordem
econômica. Já situação de classe é, neste sentido, em última análise, situação de mercado.
Para Weber, a condição fundamental de classe estava na distribuição desigual do
poder econômico e, portanto, na distribuição desigual de oportunidades. Mas essa
determinação econômica não esgota as condições de formação do grupo. Ele formulou o
conceito de status de tal forma a englobar a influência de ideias, crenças e valores sobre a
formação de grupos, sem perder de vista as condições econômicas. Quando Weber voltou sua
atenção para a classe econômica, ele usou uma concepção um tanto diferente do marxismo
clássico; ele focou sobre a situação de classe, que é o acesso a bens e a condições de vida
externas que se pode obter com a venda de suas habilidades no mercado de trabalho em troca
de salários. Este conceito de classe, fundamentado na economia, é contrastado com a situação
de status, que está relacionada com a estima, ou honra dada pelos outros, e reivindicada por
membros de grupos status em relação a outros.
Alguns grupos experimentam uma estima/honra negativa, pois são tratados como
rejeitados ou membros marginais de uma sociedade. O status está vinculado a um
determinado estilo de vida, que envolve consumo, isto é, os tipos de roupas, os móveis da
casa, alimentos e bebidas, pensados como sendo apropriados para um grupo de status
específico. Percebe-se, por exemplo, que o porte de armas, em um contexto europeu distinto
do norte-americano, está vinculado a um grupo de alto status.
O casamento é outro importante exemplo de Weber. O casamento atua na preservação
da propriedade através de uma linha de descendência legítima e na manutenção da coesão
social de um grupo de determinado status social. Isso era especialmente verdadeiro nas
sociedades agrícolas, em que a herança da terra era fundamental para a ordem social e
econômica.
Grupos sociais de status distintos podem procurar no fechamento social por caminhos
que não através do casamento. Por fechamento social entende-se o processo pelo qual vários
grupos tentam melhorar a sua situação, restringindo o acesso a recompensas e privilégios
para um círculo limitado. A fim de fazer isso, eles individualizam certos atributos sociais ou
físicos que eles próprios possuem e os definem como os critérios de elegibilidade. Segundo a
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interpretação de Weber, quase qualquer característica pode ser usada nesse sentido.
Os grupos de status distintos sociais usam padrões de consumo como um meio de
estabelecer a sua posição ou valor e delimitarem-se uns dos outros. Não seriam somente os
nouveaux riches de Veblen, ou os indivíduos metropolitanos de Simmel, mas todos os grupos
de status distintos, que usam alguns marcadores para se diferenciar dos outros, na visão
weberiana. Os marcadores usados para fazer isso incluem os valores do grupo sobre o
consumo, embora qualquer atributo social ou físico possa ser utilizado para efetuar o
fechamento social, para demarcar quem pertence a um determinado grupo social e quem
estará excluído. Os tipos de habitação, mobília e decorações, os tipos de música apreciados,
os tipos de roupas que são usados, o tipo de transporte utilizado, todos esses aspectos do
processo de consumo podem ser usados como marcadores de diferença entre os grupos de
status social.
A existência, a persistência e o aumento do crescimento de grupos de status social no
século XX ajudaram na geração de uma infinidade de padrões de consumo. O crescimento do
consumo nas sociedades capitalistas modernas afetou não só as camadas alta e média, como
também os trabalhadores, ou seja, aqueles que ganham um salário para desempenhar
trabalhos essencialmente manuais. Em outras palavras, o século XX testemunhou o crescente
aumento do consumo entre praticamente todos os principais grupos de status sociais distintos,
incluindo os que têm os menores rendimentos. Como foi apontado, anteriormente, todos
podem desejar, ou sonhar consumir, mesmo que eles não possam comprar os objetos ou
experiências desejadas.
Na América do Norte, a Grande Depressão da década de 1930, e na Europa, as duas
guerras mundiais (1914-18 e 1939-45), houve um atraso no desenvolvimento do consumo de
massas, entendido como o processo de incorporação dos operários ao consumismo, que veio
a ocorrer na década de 1950 e 1960. Desde o final da década de 1940, no entanto, as
sociedades capitalistas da América do Norte, Europa Ocidental, Grã-Bretanha, Japão e
Austrália haviam experimentado um desenvolvimento maciço do consumo de massa. Em
resumo, os processos descritos anteriormente versam sobre a transformação pela qual a
maioria das classes trabalhadoras destas sociedades tornou-se consumidora, num processo
que Bauman em seu livro Vida para consumo: a transformação das pessoas em mercadoria
vai relatar como a passagem da sociedade de produtores para a sociedade de consumidores.
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1.3 O Trabalhador afluente – O comprador dos excedentes
Para Harvey 32 , o taylorismo - que só foi possível graças ao processo de
industrialização - representa uma visão de mundo deturpada da Administração e das
Organizações, uma teoria da exploração do homem pelo homem, que se difundiu pelo
sistema capitalista de produção em massa. Em outros termos, a cadeia de comando de Fayol
ou a ponte de fayol33 e os tempos e movimentos de Taylor não são o verdadeiro sentido da
Administração, mas são a consequência de uma evolução histórica e de um desenvolvimento
específico de ganhos de produtividade e, por conseguinte, de demanda.
A ideologia taylorista elabora-se como um instrumento de racionalidade e difusão de
métodos de estudo e de treinamento científico. O controle de tempos e movimentos é
justificado por gerar produtividade. Taylor enuncia o seu discurso como um projeto de
cooperação entre trabalho e capital. Nesse projeto, o estudo das melhores condições de
economia de tempo permite benefícios mútuos para ambas as partes: “o principal objetivo da
administração deve ser o de assegurar o máximo de prosperidade ao patrão e, ao mesmo
tempo, o máximo de prosperidade ao empregado34”
Ainda segundo o argumento de Harvey, o sistema econômico capitalista necessita
superar duas barreiras para que permaneça viável35. A primeira refere-se ao mercado de
fixação de preços; a segunda deriva da necessidade de exercer controle sobre o emprego para
garantir adição de valor na produção e, portanto, lucros positivos para o maior número
possível de capitalistas o que, na primeira fase da revolução industrial, traduzia-se em
aumento de vendas, ou seja, altas taxas de produção necessitando ser consumidas.
Na prática, as pressões coletivas exercidas pelo Estado ou por outras instituições
(religiosas, políticas, sindicais, patronais e culturais), aliadas ao exercício do poder de
domínio do mercado pelas grandes corporações e outras instituições poderosas, afetam de
modo vital a dinâmica do capitalismo. Essas pressões podem ser (1) diretas, como imposições
de salários e preços ou (2) indiretas, como as propagandas subliminares que nos persuadem a
incorporar novos conceitos sobre nossas necessidades e desejos básicos da vida. Além disso,
as propensões sociais e psicológicas, como o individualismo e o impulso de realização
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pessoal por meio da autoexpressão, a busca de segurança e identidade coletiva, a necessidade
de adquirir respeito próprio, posição ou alguma outra marca de identidade individual têm um
papel na modelagem dos modos de consumo e estilos de vida que permanecem até hoje.
“Estilos que teriam sido destruídos pelo processo revolucionário industrial” e que foram,
então, remodelados graças ao mesmo processo36.
O nascimento da indústria automobilística aparece como emblemático. Basta
considerar todo o complexo de forças implicadas na proliferação da produção, da propriedade
e do uso em massa do automóvel para reconhecer a vasta gama de significados sociais,
psicológicos, políticos, bem como mais propriamente econômicos, que estão associados a um
dos principais setores de crescimento do capitalismo do século XX.
Ao se falar de produção em massa de automóveis, entramos em um período da
história do capitalismo, o período do fordismo, que teve sua fundação simbólica por volta de
1914. O fordismo tinha dois fundamentos básicos: (1) a eliminação do desperdício, de
material e de esforços; e (2) a produção para o consumo de massa. Na prática, ele acentuava o
último princípio, acarretando superprodução ou subutilização do capital, o que intensificava o
problema do desperdício em geral37. O fordismo significaria um novo sistema de reprodução
da força de trabalho, uma nova estética e uma nova psicologia, em suma, um novo tipo de
sociedade democrática, racionalizada, modernista e populista e por que não liberal. Vale
ressaltar que o questionamento principal é referente ao tipo de consumo e a sua
popularização, que foi em grande parte fortalecida no período da revolução industrial,
apregoado por alguns estudiosos como sendo desenvolvido e estimulado de forma deliberada.
As mudanças associadas ao consumo de massa que se desenvolveram nos anos pósSegunda Guerra Mundial, na Grã-Bretanha, podem ser resumidas na expressão trabalhadores
afluentes. Durante a expansão econômica da década de 1950, o desemprego era relativamente
baixo e a indústria transformadora usufruiu de certa prosperidade. Os níveis salariais subiram
especialmente onde a mão de obra qualificada estava em falta. A expressão trabalhadores
afluentes foi usada na ciência política e na sociologia para descrever o novo trabalhador bem
remunerado que surgiu neste período. O típico trabalhador afluente parecia ser o trabalhador
que atuava na fabricação de automóveis, sendo uma das principais indústrias orientada para o
consumo de massa daquele período. Um importante estudo foi realizado por um grupo de
sociólogos acerca do estilo de vida, hábitos e intenções de voto deste novo tipo de
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trabalhador 38 . O trabalhador afluente diferenciava-se dos trabalhadores tradicionais da
indústria pesada (das indústrias de base, como o carvão, a mineração de ferro e siderurgia e
construção de navios).
Estes trabalhadores afluentes eram mais individualistas, caseiros, e passavam mais
tempo em casa com a esposa, ou marido, e os filhos. Eles assistiam à televisão, primeiro em
preto e branco, depois em cores, e possuíam casas bem mobiliadas. Gastavam o tempo e o
dinheiro no estilo “faça você mesmo” ao decorar e reformar suas casas, por exemplo. Eles
possuíam pelo menos um carro na família, que era usado para viagens de lazer aos finais de
semana, e cada vez mais para fazer compras.
Os trabalhadores das indústrias pesadas, por outro lado, não eram tão caseiros; os
homens passavam mais tempo com outros homens em bares ou assistindo a jogos de futebol e
estavam menos interessados na casa e nos cuidados com as crianças, contrapondo os
trabalhadores afluentes do sexo masculino (da época em questão). Assim, pode-se afirmar
que teriam pelo menos dois padrões de consumo e estilos de vida distintos entre
trabalhadores industriais (da década de 1950 e 1960): o trabalhador afluente das indústrias
pioneiras - a automobilística, e o trabalhador tradicional - das indústrias pesadas.
Essa distinção nunca foi tão clara como alguns sociólogos sugerem que tivesse sido,
pois ela mudou logo. Assim que as indústrias pesadas mais velhas diminuíram (anos 1970 e
1980), os antigos padrões de vida – baseados em trabalhadores manuais pesados em grandes
grupos, e as mulheres com empregos temporários em fábricas mais leves, ou em limpeza de
escritórios e outras grandes organizações tais como escolas, universidades ou hospitais também começaram a declinar. O desemprego masculino aumentou nesses municípios
dependentes das tradicionais indústrias pesadas, tais como carvão, construção de navios e
aço, aumentando, assim, as pressões sobre as mulheres para o trabalho, especialmente quando
havia filhos. Os padrões de consumo foram, naturalmente, alterados pelo aumento do
desemprego masculino, com os itens mais básicos se tornando mais importantes do que o
consumo de roupas, carros, viagens de férias, mobílias para casa ou comer fora.
No entanto, aqueles trabalhadores em ocupações que continuavam a gerar empregos
bem pagos podiam consumir mais conspicuamente, gastando mais em itens considerados
menos essenciais ao orçamento doméstico. Entre as seções dos trabalhadores manuais,
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relativamente bem pagos, e entre os trabalhadores de escritório e de serviços – white collars,
uma preocupação em ganhar renda suficiente para proporcionar e para sustentar um estilo de
vida relativamente afluente desenvolvia-se. Isto demarcou uma mudança na fonte primeira de
identidade pessoal, antes baseada no papel do trabalho remunerado, passando a ser construída
em torno de estilos de vida e padrões de consumo. Essas transformações contemplariam a
transição da modernidade sólida para a modernidade líquida, termo cunhado por Zigmunt
Bauman, em seu livro Modernidade líquida, publicado em português no ano de 2001. Tal
transformação indica a transição da sociedade de um modelo disciplinar – voltado para a
produção, o trabalho e a poupança – para um outro interessado em satisfazer os desejos
imediatos dos indivíduos. A nova configuração dos parâmetros sociais e culturais será então
reconhecida pelo seu caráter consumista; e, pela primeira vez, procurar-se-á pensar as trocas
materiais a partir do consumo, ao contrário da produção.
Dessa forma, o consumismo pode influenciar até mesmo a vida simbólica dos menos
favorecidos. Símbolos tradicionais religiosos, étnicos e políticos mantêm apelo enorme para
muitos grupos em todo o mundo, só que estes símbolos que cercam o consumo ocidental
muitas vezes coexistem com essas outras formas de simbolismo. Na verdade, em algumas
situações, vestir uma calça jeans, beber Coca-Cola, comer um hambúrguer Big Mac, jogar ou
ouvir rock, jazz, reggae e outras formas de música popular podem ser usados como formas
simbólicas de representar insatisfação com um regime político-econômico, como aconteceu
na União Soviética, nas últimas décadas do século XX.
1.4 Os novos consumidores?
A emergente classe afluente de trabalho nas sociedades ocidentais a partir de 1950 foi
vista como um novo mercado de massa relativamente indiferenciado pelos produtores, lojas
de departamento, anunciantes e distribuidores dos chamados de bens de consumo duráveis,
tais como televisores, máquinas de lavar, carros, rádios e toca-discos. No entanto, até o final
da década de 1980, pesquisadores de mercado e muitos anunciantes foram se tornando
insatisfeitos com os já considerados velhos conceitos de classe social, ou grupo de status
social, categorias que já vinham sendo usadas por 30 anos ou mais. Assim, novas categorias
de consumidor passaram a ser desenvolvidas. Aqui, busco analisar as mudanças na forma de
categorização do consumo por classe/status social para novas formas de conceitualização
baseadas em padrões de consumo.
Até os anos 80, a maioria dos pesquisadores de marketing realizava pesquisas com
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grupos que eram potenciais compradores dos bens de consumo, dividindo esta população em
várias categorias de classe social, que se distinguiam por uma combinação de ocupação,
renda, nível e um padrão associado de despesa39.
No período de 1950 ao início de 1980, o sistema de estratificação utilizado por muitos
pesquisadores de mercado era o que se visualiza no Quadro 1. No conjunto, as categorias
profissionais eram altamente correlacionadas aos níveis de renda, a classe social apresentava
rendimento disponível superior à classe B, e assim por diante. Em 1987, por exemplo, a
população inglesa estava proporcionalmente dividida em cada uma destas categorias (vide
Tabela 1).
Quadro 1 - Classe sociais
Classe A Alta gerência administrativa - proprietários, diretores.
Classe B Gerência intermediária
Classe Cl Supervisores e gerência Junior
Classe C2 Sociais operários especializados
Classe D Operários semiespecializados e não qualificados
Classe E Pensionistas e viúvas (outros não assalariados), trabalhadores informais ou de
menor renda e desempregados de longa duração.
Fonte: adaptado de Bocock e Thompson (1992).

Tabela 1 - Percentagem da população Reino Unido por classe em 1987.
Classe A
3%
Classe B
15%
Classe Cl
23%
Classe C2
28%
Classe D
18%
Classe E
13%
Fonte: adaptado de Bocock e Thompson (1992) baseados no estudo de O'Brien; Ford, 1988, p.306.

As porcentagens da população nessas várias categorias podiam mudar ao longo do
tempo por duas diferentes razões. (1) Primeiramente, certas profissões podiam ser
reclassificadas. O trabalho de enfermagem, por exemplo, poderia estar em C2 e ser
reavaliado para C1 em outro ano, se algum componente de supervisão e/ou de administração
39
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fosse adicionado, por exemplo. (2) Em segundo lugar, algumas mudanças podiam ocorrer,
tais como níveis mais elevados de desemprego, ou mais pessoas aposentadas, o que elevaria a
proporção da população na classe E. Estas categorias falhavam, pois não conseguiam
distinguir os ricos proprietários dos que tinham renda elevada, ou seja, os proprietários de
ações em empresas dos proprietários de empresas familiares ou de grandes quantidades de
terra.
De acordo com os padrões de consumo registrados pelo Escritório Central de
Estatística, no período de 1988-1989, segundo revelam os dados, gastavam-se 18,5% das
despesas semanais das famílias com alimentos. E 6,5% da despesa total com álcool e
tabaco40.
Essas categorizações da população, de acordo com o padrão de consumo, pareciam
funcionar muito bem aos olhos dos clientes das agências de publicidade e pesquisadores de
mercado por muitos anos. No entanto, alguns pesquisadores de mercado, anunciantes e
empresas do setor vestuário, como roupas para homens e mulheres, começaram a detectar
mudanças significativas nos padrões de consumo em 1980. Estas classificações, consideradas
por alguns como velhas, pareciam menos eficientes para prever o comportamento de
consumo, enquanto a classificação por faixa etária tornava-se cada vez mais relevante. A
noção de estilo de vida surgiu como parte da tentativa de capturar esse conjunto de mudanças
nos padrões dos consumidores de compra.
O conceito estilo de vida pode ser diferente não só entre as classes sociais, como no
interior das próprias classes sociais. Para Mike Featherstone 41 , estilo de vida tem um
significado sociológico mais restrito ao diferenciar o modo de vida de grupos de status
específicos, dentro da cultura de consumo contemporânea tem a conotação de
individualidade, autoexpressão e um estilo de autoconsciência. Na cultura de consumo
contemporânea, estilo de vida conota individualidade, autoexpressão e uma consciência de si
estilizada. Assim, o indivíduo expressa-se através da roupa, do carro, das opções que faz e do
comportamento que adota. A multiplicidade de escolhas favorece o rompimento de fronteiras
pré-estabelecidas entre os estilos de vida. Estes não requisitam mais prioridade a seus
adeptos. Esta característica atual interfere na solidez dos grupos de referências, permitindo a
mescla de costumes, o descompromisso com seus princípios e, consequentemente, a
desestabilização da sua autonomia. Isto, porém, não significa o fim das distinções sociais,
mas um novo movimento no interior do social.
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Featherstone, em seu livro Cultura de Consumo e Pós modernismo42, reúne ensaios,
artigos e textos apresentados em conferências e seminários, escritos na década de 1980, um
período que, para o autor, marca o aumento do interesse de se teorizar a cultura, o que seria
resultado da onda em torno do pós-modernismo. Em seu primeiro e segundo capítulos, são
apresentados os posicionamentos teóricos de autores das ciências sociais no que se refere às
definições do termo pós-moderno e às perspectivas vigentes a respeito da cultura de
consumo. Tais capítulos situam a sua abordagem: entender as associações feitas entre cultura
de consumo e pós- modernismo.
São apresentadas três perspectivas fundamentais sobre a cultura de consumo. A
primeira é a concepção de que a cultura de consumo tem como premissa a expansão da
produção capitalista de mercadorias, que deu origem a uma vasta acumulação de cultura
material na forma de bens e locais de compra e consumo. Esse fato resultou na proeminência
cada vez maior do lazer e das atividades de consumo nas sociedades ocidentais
contemporâneas, fenômenos que embora sejam bem vistos por alguns, na medida em que
teriam resultado em maior igualitarismo e liberdade individual, são considerados por outros
como alimentadores da capacidade de manipulação ideológica e controle sedutor da
população, prevenindo qualquer alternativa melhor de organização das relações sociais.
A segunda perspectiva relaciona-se à concepção estritamente sociológica de que a
relação entre a satisfação proporcionada pelos bens e seu acesso socialmente estruturado é
um jogo de soma zero. Nesse caso, focaliza-se o fato de que as pessoas usam as mercadorias
de forma a criar vínculos ou estabelecer distinções sociais.
A terceira perspectiva relaciona a questão dos prazeres emocionais do consumo aos
sonhos e desejos celebrados no imaginário cultural consumista e em locais específicos de
consumo que produzem diversos tipos de excitação física e prazeres estéticos. A questão da
proeminência cada vez maior de uma cultura de consumo é um dos pilares da argumentação
do livro, e não simplesmente considerar que o consumo deriva inequivocamente da produção.
Um exemplo de mudança de padrões de consumo seria o surgimento de uma cultura jovem
de destaque na década de 1950. O jovem emergiu como um novo mercado importante na
década de 1950 na Europa, um pouco mais cedo nos Estados Unidos. Alguns jovens
encontraram empregos, relativamente bem pagos, nas novas indústrias na fabricação e no
comércio de bens de consumo.
O aumento do rendimento disponível permitiu-lhes comprar bens de consumo como
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motocicletas, motonetas, roupas, discos, rádios, aparelhos de televisão e bebidas não
alcoólicas em cafés - produtos intimamente associados a um estilo de vida jovem
diferenciado. Este novo mercado foi inicialmente diferenciado por uma classe social constituindo um grupo pequeno, mas muito rico; cerca de um terço dos lares em que o pai
estava em uma ocupação de classe média, e cerca de dois terços de lares da classe
trabalhadora, em que os pais tinham uma ocupação manual43. No entanto, na década de 1980,
alguns pesquisadores começaram a mudar suas categorias. Paul Willis44 caracterizou esta
mudança de ênfase da seguinte forma:
(...) O início da história do marketing foi justamente separar os grupos de
consumidores em categorias socioeconômicas para que os produtos pudessem ser
destinados a eles. O marketing moderno, no entanto, passou do delineamento dos
meios socioeconômicos à exploração de "novas" categorias de estilo de vida, fase
da vida, e às denominações comuns de interesse e aspiração. Este é um passo
essencial na tentativa de descrever os segmentos de mercado não de um ponto de
vista “objetivo”, mas do ponto de vista do consumidor. Longe de ser uma vítima
passiva do rolo compressor representado pelo marketing/propaganda, o consumidor
tem sido progressivamente reconhecido como possuidor de substancial e
imprevisível poder de decisão na seleção e uso de bens culturais. No caso dos
jovens, profissionais do marketing mudaram de posição quando os definiam como
um grupo social com interesses materiais determinados (refletindo seu lugar nas
estruturas de trabalho/familiares/educação), definindo a juventude como uma
categoria de mercado. Essa mudança tem sido registrada mais claramente nas
revistas para jovens. Por exemplo, a tradicional preocupação em revistas
adolescentes com o romance/namorados está sendo substituída por uma nova ênfase
no consumo para o bem individual. Ser adulto hoje, ao que parece, não é estabelecer
uma vida de felicidade conjugal, mas um modo de gastar dinheiro.

Num movimento que se iniciou nos anos 1950, a cultura jovem contemporânea tem
sido dividida em subculturas ou nichos, cada qual caracterizada por objetos e respectivas
insígnias de um estilo de consumo particular. A primeira subcultura identificada, segundo
Bocock e Thompson, seria a Teddy Boy 45, cuja identificação foi construída em grande parte
em torno do consumo de certos tipos de roupas, cortes de cabelo e música em referência aos
estilos Eduardianos46. A diferenciação social importante foi percebida entre dois grupos de
jovens de estilos diferentes - os da classe operária e os da classe média baixa e, novamente,
com a diferenciação baseada nos padrões de consumo de seus integrantes. A mídia, os
jornalistas, profissionais de marketing e publicitários atraíram estes jovens às seguintes
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etiquetas - Os Mods em suas scooters, e os roqueiros em suas motos estilizadas, contribuindo
assim para o reforço destas distinções47. Estas subculturas continuaram a aparecer, nos anos
60, com os hippies e o movimento de contracultura48 americano, e no início dos anos 70
surgiram os Punks com seu estilo e música agressivos. Este fenômeno, ao que parece, foi
possível devido ao fato dos jovens ganharem renda o suficiente para poder consumir a
música, as roupas e os objetos simbólicos de um estilo de vida diferente.
Outro grupo de estilo de vida relacionado a padrões de consumo distintos pode ser
identificado na outra extremidade da faixa etária, a terceira idade. Padrões de consumo entre
os segmentos mais idosos da população tornaram-se importantes desde a explosão da cultura
jovem e os padrões de consumo associados durante os anos 1950, 1960 e 1970.
Pesquisadores de mercado criaram novas categorizações da população, com base no que eles
chamam de estágios de vida.
Até agora, o rendimento disponível e a fase da vida têm sido mencionados como
afetando os padrões de consumo. Contudo, o gênero também tem sido um fator importante
para o consumo no período de 1950-1990, e ao que parece continuará. Meninas e mulheres
eram comumente relacionadas como grandes consumidoras de perfumes, joias, roupas,
produtos de bebê, móveis, turismo e alimentos. Em geral, as mulheres fazem a maioria das
compras domésticas em supermercados e centros comerciais e são, portanto, consideradas
como consumidores ideais49.
Uma grande quantidade de propaganda na televisão e nas revistas femininas tem por
objetivo desenvolver este segmento, provocando, articulando e moldando os desejos das
mulheres a comprar determinados produtos e viver de acordo com um estilo de vida
diferenciado. Como resultado dessa ação, nos dias de hoje tem se verificado aumento da
dívida, do crédito, dos empréstimos bancários, que cresceram nas últimas décadas, enquanto
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as famílias procuram um estilo de vida que almejam, mas não podem facilmente pagar50.
Inicialmente na década de 1980, mais um nicho de mercado surgira: o masculino51.
Jovens com empregos, razoavelmente bem remunerados, ou com um rendimento disponível
em consequência de viverem com os pais foram o primeiro importante grupo-alvo no
mercado jovem, já na década de 1960. Conforme os padrões de consumo e a relativa riqueza
espalharam-se na década de 1980, grupos de homens mais velhos tornaram-se então alvos
dos anunciantes. É nessa mesma época que surge o conceito Yuppie, derivação da sigla YUP
- Young Urban Professional -, usado para qualificar um segmento mercadológico, também
foi sinônimo de individualismo, juventude exibicionista, símbolo de sucesso nos negócios52.
Contudo, é importante não conceituar mulheres ou homens como nichos de mercado apenas,
pois não seriam apenas os alvos passivos. Estes também desejam articular seu próprio senso
de identidade, pelo que eles usam e consomem. Tal articulação da identidade é feita através
de roupas, penteados, design do corpo (perfume, cremes e brincos), bem como através do
estilo de casa, carros, viagens, música, esporte e outros bens de consumo.
Verifica-se um aumento da individualidade entre os anos 1950 e 1980, articulada por
meio das roupas, cabelo, corpo, decoração e movimentos corporais entre homens jovens no
Reino Unido. Os anúncios, junto das fotografias ligadas à moda, espalhavam-se e os artigos
de destaque em novas revistas masculinas de estilo vêm contribuindo para a sexualização do
corpo masculino de uma forma que teria sido impensável na década de 1950. O imaginário
masculino usado já não é mais a imagem antiquada do machão, mas tornou-se mais erótica,
até mesmo narcisista. Os homens já não simplesmente consomem, mas devem ser vistos para
consumir: o consumo é um crachá de identificação social e sexual53. A cultura de rua trata-se
de olhares, olhares que buscam uma impressão rápida, uma cultura altamente visual, como
mencionei na seção sobre Simmel.
A construção de um sentido sobre a individualidade masculina está construída cada
vez mais pelo estilo, roupas, imagem corporal e pela aparência correta, com os homens
jovens tornando-se tão importantes integrantes do processo de consumismo quanto as
mulheres. Este tipo de consumo não é um adicional trivial em cima da vida real como um
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meio de estabelecer e retrabalhar identidades sociais. É um consumo, como diria Bauman
(2008), construído em torno do corpo humano - a atratividade para um eu tanto quanto aos
outros; seu apelo sexual, erótico, seu uso como um meio de expressar um sentido de
identidade tornou-se um processo em que o desejo é incorporado e os significados principais
estão localizados.
1.5 Compreendendo o conceito de consumo
O substantivo consumo apresenta alguns conflitos conceituais. Consumir poderia
estar relacionado à satisfação de necessidades básicas e/ou supérfluas, entendimentos
presentes em toda e qualquer sociedade humana. Ou seja, o consumo, nesse ponto de vista,
não deveria ser entendido como um fenômeno estritamente contemporâneo. Porém, ao longo
do século XX, houve uma mudança profunda na estrutura econômica, o foco no atendimento
às necessidades materiais da sociedade foi substituído pela centralidade atribuída ao plano
dos desejos, em que se passa a criar um ambiente propício à criação e ao estímulo a novas
demandas num processo contínuo que se alimenta num processo de obsolescência em ritmo
cada vez mais acelerado54.
Milton Santos complementa esse ponto de vista, ressaltando que “a história é
comandada pelos grandes atores do tempo real, que são, ao mesmo tempo, os donos da
velocidade e os autores do discurso ideológico. Os homens não são igualmente atores desse
tempo real”. Podemos entender a história da sociedade de consumo conduzida, e porque não
confeccionada, pelas potências comerciais hegemônicas, “movidas por um motor único que é
exatamente a mais–valia universal55”.
Tradicionalmente, o consumo tem sido visto tanto como um processo material
enraizado em necessidades biológicas humanas, ou como uma prática idealizada56 enraizada
em símbolos, signos, códigos. Como exemplo, uso o influente teórico social Herbert Marcuse
(1898-1979), que usara em sua análise teórico-crítica do capitalismo moderno a noção de
necessidades, com base na biologia humana. Em seu livro One dimensional man de 1964,
Marcuse distingue dois tipos de necessidades: as verdadeiras e as falsas. “Falsas são aquelas
que se sobrepõem ao indivíduo por determinados interesses sociais em sua repressão: as
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necessidades que perpetuam trabalho árduo, agressividade, da miséria e da injustiça (...)”57. A
maioria das necessidades vigentes para relaxar, divertir-se, de se comportar e consumir de
acordo com os anúncios, amar e odiar o que os outros amam e odeiam, pertenceria a essa
categoria. As pessoas se reconhecem em suas mercadorias, pois elas encontram a sua alma
em seu automóvel, em seus aparelhos de som, em casas de dois andares, em equipamentos de
cozinha. O mecanismo que liga o indivíduo à sua sociedade mudou, e o controle social está
ancorado nas novas necessidades que ele produziu.
As verdadeiras necessidades são vistas com base na interação humana e social, não
influenciadas pelo moderno capitalismo de consumo. As falsas necessidades são induzidas,
ou produzidas pelo capitalismo moderno, pela publicidade e estratégias de marketing, pois
elas estão desprovidas de uma base genuína e humana de interação social. Esta distinção
entre verdadeiro e falso apresenta-se frágil, mesmo Marcuse aceitando que necessidades são
moldadas por condições sociais, econômicas e culturais e que, portanto, variavam de um
período histórico para outro. As necessidades verdadeiras, segundo este teórico, são difíceis
de estabelecer fora de qualquer sistema social e econômico.
Nos últimos anos, a abordagem de Marcuse tem sido objeto de uma crítica ainda mais
fundamental. Por exemplo, o semiólogo francês Roland Barthes lançou seu célebre livro
Mitologias, reunindo uma série de pequenos artigos publicados em jornais e revistas. Seus
textos falam dos mitos do cotidiano da sociedade francesa. Uma abordagem sobre consumo
que se tornou significativa nas décadas posteriores. Ele argumentou que havia sempre um
duplo aspecto para o consumo, que seria preencher/saciar a necessidade de alimentos ou
roupas, mas também comunicar, o que era incorporador dos símbolos sociais, culturais e
estruturais. Um suéter, por exemplo, pode tanto manter alguém aquecido como significar uma
imagem - um passeio romântico na floresta. A função dos bens de consumo, para Barthes, de
satisfazer as necessidades materiais humanas não poderia ser separada de seu significado
simbólico - o que Barthes chama de significações58.
O consumo é incorporado aos sistemas de significação, ao fazer e manter distinções,
sempre estabelecendo fronteiras entre os grupos. Esta abordagem acerca das distinções foi
também desenvolvida por Pierre Bourdieu. Como característica central da cultura de
consumo, que dá base a esta sociedade de mesma denominação, o ato de consumo ultrapassa
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a mera utilidade do produto, ou seja, os indivíduos relacionam-se com os objetos e se
caracterizam mediante a sua posse. Um produto não é apenas um produto, ele identifica quem
o possui59.
1.5.1 Jean Baudrillard e o Consumo
Baudrillard inaugura uma abordagem inovadora para o consumo, que rompe com as
abordagens anteriores, como a de Veblen e as baseadas nas necessidades e no utilitarismo,
bem como a abordagem de Bourdieu, que se utilizou de um conceito de estrutura social. Jean
Baudrillard argumenta que um quadro teórico com base em necessidades não poderia
funcionar, pois não funcionaria com base em necessidades de classe econômica ou de grupos
sociais. Isso porque, segundo ele, não há nenhuma maneira de fixar as categorias de
necessidades básicas versus mídia (indutora de consumo) ou maneiras de distinguir
necessidades verdadeiras e falsas, propostas por Marcuse.
O uso do termo sociedade de consumo deve-se, em grande medida, à obra de Jean
Baudrillard A Sociedade de Consumo, que teve sua primeira edição em 1970. Esta obra
constitui uma importante contribuição para as Ciências Sociais. Nela, Baudrillard, através de
uma análise profunda da sociedade moderna (desenvolvida em contraponto às précivilizações) e de seus fenômenos mais característicos, mostra de que forma as grandes
corporações tecnocráticas produzem desejos, criando novas hierarquias sociais que
substituíram as antigas diferenças de classes. Podemos dizer que este autor reconhece o
consumo e a moda como instrumentos de hierarquia social, além de ver nos objetos, nas
roupas e nos acessórios um lugar de produção social de diferenças e de valores estatutários.
Na mesma obra, é abordada a relação entre o homem e o consumo de objetos. Esta
análise distingue-se da dos demais autores pelo uso que Baudrilard faz da semiologia. Para
ele, a sociedade de consumo é aquela em que o signo é a mercadoria. As características
sociológicas desta sociedade centram-se no consumo de significados, que resultam no
consumo de massas e para as massas, em altas taxas de consumo e de descarte de
mercadorias, da forte presença da moda e da sociedade de mercado.
Todo ato de consumo é sempre parte do consumo de sinais simbólicos. Esses sinais
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ou símbolos não expressam um conjunto pré-existente de significados para uma pessoa ou
um grupo de uma classe social. Os significados são gerados dentro do sistema de
signos/símbolos que envolvem a atenção de um consumidor. Assim, longe de se conceituar o
ato de consumo como um processo em que um comprador está tentando satisfazer uma
necessidade básica, uma necessidade biológica, ou respondendo a uma mensagem
publicitária, o consumidor está sempre, ativamente, criando uma sensação de identidade.
O consumo não é visto como uma ação induzida pela publicidade sobre uma
audiência passiva que pertence a um grupo social específico ou estágio da vida, mas como
um processo ativo que envolve a construção simbólica de um sentido de identidade coletivo e
individual. Uma vez que esse sentimento de identidade já não pode ser visto como dado a nós
por filiação a uma classe econômica específica ou a um grupo social, o consumo torna-se um
processo absolutamente necessário para a construção e/ou articulação de um sentido de
identidade. A compra de itens de vestuário, alimentos, mobiliário, decoração da casa ou do
corpo não expressa um sentido pré-determinado de quem somos. Em vez disso, nós nos
tornamos o que compramos. Em outras palavras, a esfera do simbólico tornou-se fundamental
no capitalismo moderno com a imagem sendo mais importante que a satisfação das
necessidades materiais. I shop, therefore I am60.
A fim de tornar-se objeto de consumo, o objeto deve tornar-se signo. É da relação
entre os sinais que as diferenças são estabelecidas; das diferenças entre os outros e ao nível
da experiência cotidiana podemos observar como sendo este um dos principais usos do
consumo. As pessoas procuram demonstrar que têm um melhor gosto, melhor senso de
estética que outros, que apoiam um time melhor - o seu time.
Ademais, não há nenhum limite ao consumo. Por ser uma prática idealista, não pode
haver satisfação física final61. Estaríamos fadados a continuar a desejar, um desejo frustrado
de totalidade. Consumo, nas modernas formações sociais, seria então fundamentado na falta
ou ausência de saciedade. Portanto, os consumidores nunca serão/estarão satisfeitos. Quanto
mais eles consomem, mais eles desejam consumir. Bauman, a esse conceito, adiciona os
termos obsolescência programada e percebida 62 como motores desta insatisfação. Vance

60

A artista americana Barbara Kruger ironiza brilhantemente a sociedade de consumo vivenciada pela
humanidade. A partir do postulado cartesiano penso, logo existo, Barbara cria: compro, logo existo. Seu
trabalho deixa evidente um dos principais valores do capitalismo: o consumismo. Este é imposto de tal forma
que a ação de consumir representa a legitimação da vida e a garantia de felicidade. Fonte: Criative Tool for
Critical Times. Disponível em: <http://tinyurl.com/8lowgsk>. Acesso em: 18 out. 2012.
61
CAMPBEL, Colin. Op. cit., mais recentemente, denomina esta prática de hedonismo mental.
62
Obsolescência programada é uma estratégia que consiste em criar um produto suficientemente resistente para
que dure pelo período de garantia e, ao mesmo tempo, suficientemente frágil para que não dure demais.
50

Packard, um dos primeiros teóricos a trabalhar a questão do consumismo em Estratégia para
o Desperdício, publicado em português em 1965, apresenta um termo interessante que se
coaduna com a temática exposta, o conceito de obsolescência de desejabilidade, no qual um
produto que ainda está sólido, em termos de qualidade ou performance, torna-se gasto em
nossa mente porque um aprimoramento de estilo ou outra modificação faz com que fique
menos desejável.63
Estes consumidores do consumo pelo consumo não poderiam, para Packard, serem
vistos como uma massa amorfa, de acordo com a perspectiva do consumo de massas, popular
nos escritos de cientistas sociais nos anos de 1950 e 1960, mas deveriam ser entendidos como
constituintes de grupos distintos. As bases da diferenciação entre os grupos não são apenas
encontradas na posição das pessoas na classe, no sentido marxista que concerne à posição de
um grupo em relação aos meios de produção capitalistas, mas em outras dimensões, incluindo
sexo, estado, idade, etnia, educação e afiliações religiosas. Uma vez que as populações das
formações sociais modernas são denominadas dessas formas, os padrões de consumo variam
de um grupo para outro, incluindo grupos que justamente não se enquadrariam no modelo do
consumismo moderno. Determinados grupos incluídos nas classes de trabalho, por exemplo,
poderiam ser menos consumistas, e isso não ocorreria só porque eles não podem se dar ao
luxo de fazê-lo por questões financeiras. Os puritanos, por exemplo, podem ter objeções
morais a despesas com bebidas alcoólicas, alimentos exóticos, roupa da moda, ou até mesmo
com entretenimentos modernos, como a televisão. Levar uma vida simples pode ser
moralmente positivo para seus membros.
Como exemplo, têm-se algumas comunidades64 estabelecidas na década de 1960 com
objetivos similares - evitar o consumismo, a ideia de que o pequeno é belo65.
Obsolescência percebida é uma estratégia ligada ao design do produto, à sua aparência e, geralmente, usa da
mensagem publicitária visando a estimular a substituição por um novo.
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1.5.2 Bourdieu e o consumo como distinção
Nas sociedades ocidentais, itens de consumo como roupas, comida e bebida, música,
móveis, carros, motocicletas, decoração da casa podem ser usados por determinados grupos
para demarcar um estilo de vida, para demarcar o seu modo de vida em relação aos outros.
Bourdieu, em sua pesquisa, analisou as formas em que grupos de classe diferenciam-se uns
dos outros através de peculiaridades do consumo que ajudam a demarcar um grupo de status
de outro. Daí a atenção para a diferença/distinção e a análise de questões como gosto podem
ser usadas neste complexo processo social, com as atividades de consumo acontecendo
dentro de um campo simbólico, no qual os indivíduos estariam em constante movimento.
Pierre Bourdieu definiu campo como um espaço de produção de relações sociais objetivas,
considerando as interações instituídas entre os atores envolvidos neste processo. Concentra-se
no combate às correntes teóricas que perpetuavam verdades sobre as qualidades de bens
simbólicos capazes de interpretar seus respectivos contextos, propôs novos caminhos
metodológicos, explorando novos temas ao naturalizar a arte e humanizar o artista, por
exemplo.
Em sua obra Trabalho e trabalhadores na Argélia, datada de 1963, Bourdieu
desenvolveu um dos conceitos-chave de sua teoria, marcando profundamente a sociologia
tanto para utilizá-lo como para criticá-lo: o conceito de habitus 66. Através do uso da noção
de violência simbólica, ele tenta desvendar o mecanismo que faz com que os indivíduos
vejam como natural as representações ou as ideias sociais dominantes. A violência simbólica
é desenvolvida pelas instituições e pelos agentes que as animam e sobre a qual se apoia o
exercício da autoridade.
Pierre Bourdieu elabora, assim, um sistema teórico que não cessará de desenvolver: as
condições de participação social baseiam-se na herança social. O acúmulo de bens simbólicos
e outros estão inscritos nas estruturas do pensamento (mas também no corpo) e são
constitutivos do habitus por meio do qual os indivíduos elaboram suas trajetórias e asseguram
a reprodução social. Esta não pode se realizar sem a ação sutil dos agentes e das instituições,
preservando as funções sociais pela violência simbólica exercida sobre os indivíduos e com a
adesão deles.
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É na década de 1970 que Bourdieu dedica-se a várias pesquisas sobre o processo de
diferenciação social, visando elaborar uma teoria geral das classes sociais. La distinction,
publicada em 1979, aparece como síntese desse período e é considerada, por vários autores,
como obra central na carreira sociológica do autor. Nesta obra, a partir de material empírico,
a centralidade das práticas de consumo na criação e a manutenção de relações sociais de
dominação e de submissão são esmiuçadas. Nesse sentido, os julgamentos de gostos, de
preferências não são o reflexo da estrutura social, mas um meio de afirmar ou de conformar
uma vinculação social. Em A Distinção67, são expostas duas ideias centrais e originais. De
um lado, as relações de poder como categoria de dominação são analisadas pela metáfora do
capital cultural, no qual se apoia o princípio de reprodução social. De outro, o
entrecruzamento das relações de poder com as várias formas de ações organizadas,
favorecendo a capacidade dos indivíduos para elaborar estratégias que, todavia, não
ultrapassam as relações de desigualdades sociais.
Tem destaque a existência de uma Economia dos bens culturais 68 , explorando
criativamente a hipótese do gosto como marcador de classe, e que o consumo de bens
culturais, consciente e deliberadamente ou não, preenche uma função social de legitimar
diferenças sociais. Como a distinção social baseada no gosto não se limita aos artefatos da
cultura legítima, mas abrange todas as dimensões da vida humana que implicam alguma
escolha – vestuário, comida, formas de lazer, opções de consumo, etc., - o gosto funciona,
então, como um sentido de distinção por excelência, permitindo separar e unir pessoas e,
consequentemente, forjar solidariedades ou constituir divisões grupais de forma universal tudo é gosto e é invisível.
Para Bourdieu, mesmo as escolhas mais pessoais, desde a preferência por carros,
compositores ou escritores até a escolha do parceiro sexual são, na verdade, frutos de fios
invisíveis que interligam interesses de classe, fração de classe, ou ainda, posições relativas em
cada campo das práticas sociais. Esses fios tanto consolidam afinidades e simpatias, que
constituem as redes de solidariedade objetivamente definidas, como forjam antipatias
firmadas pelo preconceito.
As diferentes escolhas feitas pelos indivíduos são todas distinções, ou seja, escolhas
feitas em oposição àquelas feitas por pessoas de outras classes. O mundo social funciona
como um sistema de relações de poder e como um sistema simbólico, em que distinções de
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gosto tornam-se a base do julgamento social. Neste sentido, é fundamental entender sua visão
espacial da sociedade. Para Bourdieu, o espaço social é hierarquizado pela desigual
distribuição de diferentes capitais e a descrição da sociedade em termos de espaço social
permite enfatizar a dimensão relacional das posições sociais. Desse modo, as diferentes
formas de capital permitem estruturar o espaço social e definem as oportunidades na vida.
Ampliando a concepção marxista, Bourdieu entende por esse termo não apenas o
acúmulo de bens e riquezas econômicas, mas todo recurso ou poder que se manifesta em uma
atividade social. Assim, além do capital econômico (renda, salários, imóveis), é decisivo para
o sociólogo a compreensão de capital cultural (saberes e conhecimentos reconhecidos por
diplomas e títulos), capital social (relações sociais que podem ser convertidas em recursos de
dominação). Em resumo, refere-se a um capital simbólico (aquilo que chamamos prestígio ou
honra e que permite identificar os agentes no espaço social). Ou seja, desigualdades sociais
não decorreriam somente de desigualdades econômicas, mas também dos entraves causados,
por exemplo, pelo déficit de capital cultural no acesso a bens simbólicos.
Entendo que Bourdieu tem um enfoque estruturalista no sentido de que continua a
enfatizar as posições que os indivíduos ou grupos ocupam em uma estrutura de acesso às
formas de capital econômicas e simbólicas. No entanto, ele não consideraria que as distinções
sociais, culturais e econômicas só existem na esfera simbólica. Esta é uma importante
abordagem, que não abandona a noção fundamental da existência de estruturas (estruturas de
classe, estruturas de grupos de status, estruturas que afetam etnias e gêneros) que têm efeitos
reais sobre as pessoas, independentemente da consciência subjetiva que elas têm sobre si
mesmas. Por outro lado, estas estruturas podem restringir, mas não determinar as ações dos
agentes, crenças, valores e desejos. As pessoas pobres podem ter desejo de serem ricas, mas
continuam pobres por causa de sua posição estrutural. No entanto, os desejos dos pobres, suas
crenças e sistemas de valores não são produzidos, nem diretamente determinados, por sua
posição estrutural no sistema econômico. Nesse sentido, a abordagem de Bourdieu difere de
versões mais economicistas do marxismo. Tais desejos, crenças e valores, segundo ele, têm
um alto grau de autonomia a partir da posição de um grupo, na estrutura de capital, sem ser
completamente separada dele.
Bourdieu, ao que compreendo, buscou combinar a importância que Veblen e Weber
deram ao status social e aos padrões de consumo como modo de demarcar um modo de vida,
com a ideia de que o consumo envolve sinais, símbolos, ideias, e não só a satisfação de um
conjunto de necessidades biológicas. Neste aspecto, Bourdieu, em sua obra, combina a
abordagem do consumo através de noções de grupos e de status social (especialmente as
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classes alta, média e operária), com a nova abordagem analítica e simbólica, abrangendo os
símbolos, as ideias e culturas distintas.
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Capítulo 2 – Classes médias e consumo: mecanismos de sobrevivência e superação
das crises do capitalismo

É nesse mundo dos colarinhos-brancos que se deve procurar as características da vida no
século XX.
Wright Mills

Class does not reside in products; it only takes shape in ownership of those things or
rejection of them.
Harry Wallop

The famous comedy sketch illustrating the three traditional classes
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2.1 Classe média brasileira - ampliando o conceito
As recentes transformações na composição socioeconômica do Brasil ainda carecem
de interpretações aprofundadas e abrangentes e, mesmo assim, possibilitariam com pouca
margem de segurança a afirmação de uma nova classe média.
Desde a década de 1990, o Brasil estabilizou sua economia e deu início a um
importante processo de liberalização da economia com forte impulso à privatização,
sobretudo no período de 1995 a 2002, que corresponde aos governos do presidente Fernando
Henrique Cardoso (PSDB). A partir de 2003, quando começou o primeiro dos dois
mandatos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ocorreu uma reorientação das
políticas públicas, com a intenção de correção da desigualdade social. Embora tenha mantido
a política econômica neoliberal iniciada por Cardoso, Lula procurou ampliar e aprofundar os
programas sociais de renda mínima para famílias em situação de extrema probreza e de
acesso à educação básica (tais programas, que no governo FHC eram divididos entre
diferentes ministérios, foram agrupados no governo petista em um programa único chamado
Bolsa Família).
A estabilização econômica obtida por FHC e a manutenção do programa de
austeridade fiscal aliado à concessão de Bolsa Família, à ampliação e ao acesso ao crédito, ao
aumento real do salário minimo e ao pleno emprego para as camadas mais pobres, nos oito
anos seguintes, provocaram um conjunto de transformações sociais. Uma parte da população,
que antes estava alijada do mercado de bens de consumo, experimentou um importante
crescimento de renda. Surgiu o que o governo petista chamou de nova classe média, ou seja,
o aumento de famílias na classe C da pirâmide social, em que a classe A corresponde aos
indivíduos mais ricos e a classe E corresponde aos mais pobres.
Esse processo de ascensão da nova classe média não foi exclusivo do Brasil, mas vem
ocorrendo também em países como India, Irã, China e Rússia. Nessas nações, é notório o
crescimento da chamada classe C, situada ao lado ou logo abaixo da classe média tradicional.
Sob diversos aspectos, pareciam estar se repetindo, em escala ampliada, os processos que
levaram, no início do seculo XX, ao surgimento da classe média nos países industrializados.
Este fenômeno instigou-me e me motivou ao meu doutorado sanduíche em 2015, quando
viajei aos EUA para investigar o indivíduo de classe média; será que nós, brasileiros, somos
semelhantes neste quesito? Esta era a pergunta que eu me fazia e que me motivara nesta
investigação científica.
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É possível notar como o extraordinário crescimento econômico desses países
emergentes, no início dos anos 2000 até a eclosão da crise econômica mundial em 2008,
contribuiu para reduzir a desigualdade do nível de renda nas camadas mais pobres de suas
populações, mas, sobretudo, para aumentar o consumo.
Atualmente, costuma-se dizer que, no Brasil, existem várias classes médias. Isso
acontece porque sob essa classificação, muitas vezes não sociológica, convivem segmentos
muito diferentes. O conceito que se impõe tanto no Brasil como nos EUA, pela força da
lógica do mercado, é o da capacidade de consumo. E visto que o poder de consumo dos
brasileiros mais pobres elevou-se, abriu-se espaço, então, para a discussão da emergência de
uma nova classe média brasileira, ou seja, como um projeto de renovação e/ou de sustentação
do capitalismo brasileiro contemporâneo – conclusão a que cheguei, após regresso ao Brasil,
e posterior análise do material coletado, das entrevistas e de reflexões a respeito.
Mesmo com o moderado nível educacional e a limitada experiência profissional, as
novas ocupações de serviços, absorvedoras de enormes massas humanas resgatadas da
condição de pobreza, permitiram inegável ascensão social, embora ainda distante de qualquer
configuração que não a da classe trabalhadora. Seja pelo nível de rendimento, seja pelo tipo
de ocupação, seja pelo perfil e atributos pessoais, o grosso da população emergente não se
encaixa em critérios sérios e objetivos que possam ser claramente identificados como classe
média. Associam-se, sim, às características gerais das classes populares que, por elevar o
rendimento, ampliam imediatamente o padrão de consumo. Contudo, a tese que apresento é
de que não precisariam ser identificados como cidadãos de classe média, entretanto houve
interesses em se levantar essa questão, seja pelo jogo político, seja pelos interesses do
mercado.
Em minha pesquisa documental e bibliográfica, assevero a hipótese de que esses
brasileiros, ou como denomina Jessé de Souza batalhadores brasileiros, não ascenderam de
classe social, no sentido sociológico do termo. Apesar do aumento da renda e do consumo de
bens duráveis e serviços, seus hábitos e costumes, em suma seu estilo de vida, ainda são
semelhantes aos de seus pais, ou seja, dos agrupamentos sociais menos favorecidos, podemos
dizer que pertencem ainda à classe trabalhadora. Para haver mobilidade social sustentável dos
trabalhadores no Brasil, seria necessário acesso amplo e irrestrito à educação de qualidade,
opções de recreação e lazer, bem como maior qualificação para o mercado de trabalho.
Verificou-se, também, que a grande maioria dos supostos emergentes ainda não possuem
condições financeiras de pagar por serviços essenciais e que são tipicamente vendidos à
classe média, especialmente, o ensino e os serviços de saúde, uma vez que os serviços sociais
58

públicos, apesar de universais, são insuficientes e insatisfatórios. Mas se comparados à
situação histórica recente indicam, sim, uma melhora na condição das pessoas incluídas nesse
grupo.
Ficou evidenciado que as políticas públicas voltadas para a nova classe média
brasileira não ampliaram os direitos das pessoas, garantindo um estado de bem estar social
como ocorreu nos países desenvolvidos, o que refuta a minha ideia anterior de que o Brasil
estaria passando por um processo de espelhamento, fato que conduziu a minha investigação
nos EUA. Todavia garantiu acesso a linhas de crédito e, por conseguinte, ao consumo,
característica prevalente do capitalismo contemporâneo.
As minhas reflexões levam a questionar se a classificação nova classe média não seria
uma nomeação política, uma disputa conceitual, um jogo de denominações para esse novo
estrato de consumidores. Tais consumidores não apresentam o estilo de vida característico da
camada média tradicional, mas de alguma maneira são levados ao imaginário social
anteriormente vivido e permitido somente aos grupos sociais privilegiados historicamente.
2.2 Entendimentos contemporâneos sobre a estratificação social
As considerações de Karl Marx e Max Weber foram confeccionadas em um momento
histórico no qual a sociedade capitalista ainda se consolidava. No momento seguinte, quando
a sociedade capitalista já estava em um nível mais avançado, a consolidação e a segurança de
um emprego em uma grande empresa passariam a ter mais valor do que possuir uma pequena
propriedade.
A estrutura social passa a ser definida pela ocupação das pessoas juntamente com as
diferentes posições sociais que podem derivar desta definição. Fontes de renda e as
ocupações estão ligadas à determinada situação de classe, bem como uma dose de prestígio e
poder são relevantes para o status do indivíduo. Buscando pontuar as classes sociais e,
principalmente, a classe média sob uma visão contemporânea, utilizarei as ideias de Erik Olin
Wright e Charles Wright Mills. Na sequência, traremos a posição diferenciada de Bourdieu
sobre classes sociais.
2.2.1 Erik Olin Wright e sua tipologia de classes
É um sociólogo considerado seguidor da linha de pensamento marxista. Tem foco nos
estudos sobre as bases de uma sociedade capitalista avançada, principalmente sobre as
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divisões sociais. Wright possui algumas premissas básicas, quando se analisa o seu trabalho
sobre classe. (1) Classe, segundo o seu pensamento, está ligada diretamente a relações de
dominação; (2) não se constitui uma classe quando não há “dominação sem apropriação”,
estas são meramente estruturas não reprodutivas das relações sociais de produção; (3) devido
à ideia de classe estar diretamente relacionada à dominação, ela é um conceito
intrinsecamente político69.
Assim, para Wright, as classes estão norteadas em relações de dominação e as
vantagens investigativas disso são: os interesses objetivos de classes ficam mais claros, pois
se dá a eles uma noção mais materialista e histórica, quando os vinculamos à propriedade
efetiva de elementos das forças produtivas, cujo desenvolvimento imprime aos sistemas de
estratificação social a sua trajetória histórica, expondo melhor as diferenças qualitativas entre
os tipos de classificação; a caracterização das camadas médias é feita pelos mesmos critérios
de base que definem as camadas básicas; e a exploração é um dos mecanismos centrais por
meio do qual a estruturação social explica o conflito de classes.
Wright elabora uma estrutura de classes sociais com base na exploração material, que
deriva do desequilíbrio na distribuição dos “ativos produtivos”. Para Wright70, a exploração
gera interesses antagônicos, cujo bem-estar material dos exploradores é obtido às custas da
privação de interesses materiais por parte dos explorados. Esta exploração mantém-se pela
própria expropriação do acesso a determinados recursos produtivos, o que acaba gerando
vantagens materiais aos exploradores na medida em que permite a apropriação da força de
trabalho dos explorados.
A exploração define um conjunto de mecanismos que ajuda a explicar como a
distribuição do bem-estar e o poder econômico estão relacionados à capacidade do
explorador de se apropriar do trabalho do explorado, gerando a transferência de excedente
entre as classes. Ou seja, tanto a privação de interesses materiais quanto a atividade produtiva
e o esforço do explorado são importantes para o explorador.
Até o momento, há duas divisões de classes básicas - os trabalhadores e os
capitalistas. Contudo, articulados a estas classes, existem dois mecanismos de exploração.
Um está relacionado ao controle sobre ativos organizacionais e o outro se refere a ativos de
qualificação. Estes mecanismos produzem um conjunto de “localizações contraditórias” na
estrutura de classes, estão relacionados às relações de exploração, mas são diferentes das duas
classes básicas (trabalhadores e capitalistas). Aqueles que controlam ativos organizacionais e
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de qualificação ocupam posições privilegiadas na apropriação do excedente socialmente
produzido, porém estão submetidos à exploração capitalista, ou seja, parte da sua produção é
apropriada pelos capitalistas71.
Os interesses destas localizações de classes são chamados de contraditórios por
estarem na interseção de diferentes mecanismos de exploração, tanto podem defender os
interesses da classe capitalista, quanto da classe trabalhadora, além dos interesses de suas
próprias classes72. Os possuidores de mecanismos de ativos organizacionais são considerados
gerentes e supervisores. Eles detêm um poder vigiado pelos capitalistas e esse poder lhes dá a
obrigação de coordenar os trabalhadores de forma a gerar um melhor excedente de produção.
Os possuidores de mecanismos de ativos de qualificação são considerados como uma mão de
obra incrementada, possuidora de talentos naturais que agregam à produção, portanto
merecedores de renda diferenciada73.
A partir desta reflexão, Wright considera a existência de duas classes médias: a antiga
classe média, aquela que possui capital para adquirir ativos relevantes, mas que não é
explorador nem explorado dentro do sistema capitalista (basicamente são os pequenos
burgueses e pequenos produtores); e a nova classe média, sendo formada por indivíduos que
são exploradores, e também explorados, profissionais qualificados, por exemplo, são
explorados por não possuir ativos produtivos e exploradores por serem qualificados
profissionalmente.
Ainda sobre a estrutura de classes de Wright, é importante esclarecer que ele
desenvolveu as noções de localização de classes mediatas e temporais. A primeira
compreende captar outras relações sociais, além do emprego, que possam ligar os indivíduos
à estrutura de classes. São relações com outros membros da família e relações com o Estado
que criam vínculos indiretos entre os indivíduos e recursos produtivos. As classes temporais
referem-se a empregos que estão associados a carreiras, mudando o vínculo de classe com o
tempo. Assim, a estrutura de classes é a totalidade das relações de classes diretas (empregos),
mediatas (relações família e Estado) e temporais (carreira). De acordo com Buchala 74,
“Wright entende a estrutura de classe como uma estrutura de relações sociais em que os
indivíduos tomam parte e que define seus interesses”.
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A formação de classe para Wright consiste na formação de atores coletivos
organizados em torno dos interesses definidos pela estrutura de classe, porém é importante
ressaltar que essa formação não precisa implicar em forças revolucionárias e, também, não
envolve somente organizações formais, como sindicatos e partidos, mas toda coletividade que
envolva a defesa dos interesses de classe. O que se torna muito importante é entender que a
formação de classe não está somente relacionada à estrutura de classe, um tipo de estrutura de
classes pode ter relação com um conjunto de possibilidade de formação de classe que varia
conforme extensão e organização coletiva.
A questão da luta de classes, muito estudada por Marx, também é parte das análises
de Wright e é definida como “formas organizadas de práticas de classe que são dirigidas
diretamente contra outra classe”,75 sendo as práticas de classe o engajamento em atividades
que a classe procura concretizar. Estes interesses possuem em si um antagonismo de classe.
Já a consciência de classe refere-se somente a aspectos de subjetividade individual, aspectos
limitados por percepções (percepções de caminhos alternativos diante da ação de classe),
teorias (consequências de dadas escolhas) e valores (opções desejáveis pelo indivíduo);
somado a isso, existe a crença do indivíduo que também pode influenciar nos interesses de
classe.
Ainda que as diversas dimensões da desigualdade social não possam ser reduzidas à
desigualdade de classe, a premissa aliada à análise marxista é a de que as relações de classe
jogam um papel decisivo na moldagem das outras formas de desigualdade. As relações de
classe organizam a estrutura da desigualdade de renda no sentido de que as posições de classe
moldam os modos como outras causas influenciam a renda.
Parece que estas “outras causas” são responsáveis pela desigualdade de classe, e
nunca a posição de classe em si. Quando questionava meus interlocutores a respeito do
conceito de classe média, tudo parecia convergir para uma situação de classe, para o
momento, mas nunca para a classe social em si como um fato social concreto - fato curioso e
que também averiguei enquanto desenvolvia minha pesquisa documental e bibliográfica a
respeito de estar nascendo uma nova classe média brasileira.
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2.2.2 Charles Wright Mills e os colarinhos brancos
Cada país tem processos diferenciados de formação de sua camada social média,
porém todas as sociedades capitalistas modernas assistiram à expansão de uma massa de
assalariados de escritórios, comércio e serviços, chamados por Mills de colarinhos brancos.
São os empregados que deixaram de manipular máquinas e passaram a lidar com papéis,
símbolos e pessoas, para alguns, os burocratas76.
Mills77 apresenta duas classes médias, uma antiga e outra nova, uma baseada na
propriedade e outra na ocupação, respectivamente. O mercado de trabalho, não mais a
propriedade, passa a ser o principal provedor que leva o indivíduo a ter acesso ao dinheiro,
poder e prestígio. Nesse sentido, a situação de classe do empregado fica igual ao do operário,
uma vez que ambos não possuem propriedade, porém o que delimita uma situação de classe
média é o tipo de emprego, e essas diferentes ocupações acarretam diferentes níveis de
especializações e funções que articulam diferenças de poder e de prestígio.
Para Mills, as rendas dos operários formam uma pirâmide, o mesmo acontece com os
empresários e arrendadores, contudo a classe média, em se tratando de renda e prestígio,
constitui uma pirâmide muito maior e densa, pois sua base está quase no nível das menores
rendas e seu “vértice“ quase alcança o ponto mais alto em relação a prestígio.
O prestígio das relações sociais, o poder (mesmo que seja uma autoridade lhes
atribuída por outros), o relacionamento com autoridades, a maneira de se vestir, o grau de
escolaridade, a raça e outros fatores são os diferenciais da nova estrutura social, entendida
por ele. Particularidades nos modos de vida, nas formas de sociabilidade e do próprio
sentimento de subordinação também diferenciam a classe operária das classes médias.
Nesse sentido, as raízes históricas do prestígio da nova classe média (colarinhos
brancos) incluem uma renda superior, um relacionamento muito próximo dos empresários
(fazendo com que o prestígio advindo da presença na organização se internalize), indivíduos
com especializações (anos a mais de estudo do que os operários), desempenhando tarefas
mais variadas, fatores étnicos diferentes. Em se tratando de poder, as raízes estão em suas
tarefas de supervisão e sua estreita ligação com cargos de direção78.
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As diferenças entre os dois grupos, empregados (não operários) e operários, se
expressam tanto pelo montante da renda mediana familiar quanto pelo poder e prestígio.
Porém, verifica-se certa fragilidade nas referidas bases, uma vez que há uma heterogeneidade
entre os não operários, pois não formam uma camada horizontal compacta devido a sua
variedade de níveis tanto em relação à renda quanto em relação a prestígio e poder79.
A ideia de se formar na faculdade talvez seja a principal norteadora e resuma o desejo
atual de “subir na vida”, quando falamos da composição social brasileira atual. Graduar-se,
para muitos membros da chamada nova classe média, é sinônimo de status e de realização, o
fetiche de usar terno e virar doutor. Essa ideia ainda está muito presente no imaginário social
brasileiro.
2.2.3 O espaço social e a gênese das classes
A construção de uma teoria do espaço social implica, para Bourdieu,80 em uma série
de rupturas com a teoria marxista. Ruptura com a tendência para privilegiar as substâncias –
neste caso, os grupos reais, cujo número, cujos limites, cujos membros, etc. pretende-se
definir – em detrimento das relações e com a ilusão intelectualista que leva a considerar a
classe teórica, construída pelo cientista, como uma classe real, um grupo efetivamente
mobilizado; ruptura com o economicismo que leva a reduzir o campo social, espaço
multidimensional, unicamente ao campo econômico, às relações de produção econômica
constituídas assim em coordenadas da posição social; ruptura, por fim, com o objetivimo, que
caminha lado a lado com o intelectualismo e que leva a ignorar as lutas simbólicas
desenvolvidas nos diferentes campos e nas quais está em jogo a própria representação do
mundo social e, sobretudo, a hierarquia no seio de cada um dos campos e entre os diferentes
campos.
Num primeiro momento, a sociologia apresenta-se como uma tipologia social. Podese assim representar o mundo social em forma de um espaço (a várias dimensões) construído
na base de princípios de diferenciação ou de distribuição constituídos pelo conjunto das
propriedades que atuam no universo social considerado, quer dizer, apropriadas a conferir, ao
detentor delas, força ou poder neste universo. Os agentes e grupos de agentes são assim
definidos pelas posições relativas neste espaço. Cada um deles está acantonado numa
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posição, numa classe precisa de posições vizinhas, ou melhor, numa região determinada do
espaço. Na medida em que as propriedades tidas em consideração para se construir este
espaço são propriedades atuantes, ele poder ser descrito também como campo de forças, quer
dizer, como um conjunto de relações de força objetivas imposto a todos os que entrem nesse
campo e irredutíveis às intenções dos agentes individuais ou mesmo às interações diretas
entre os agentes.
Bourdieu divide as classes, dentro de um campo social descrito, como um espaço
multidimensional de posições tal que qualquer posição atual pode ser definida em função de
um sistema multidimensional de coordenadas cujos valores correspondem aos valores das
diferentes variáveis pertinentes: os agentes distribuem-se assim nele, na primeira dimensão,
segundo o volume global do capital – quer dizer, segundo o peso relativo das diferentes
espécies no conjunto das suas posses.
Sobre o conceito de classe social como sendo forjado pelos agentes, Boudieu, em seu
livro O Poder Simbólico, comenta que, por uma espécie de falsificação de escrita, fazem-se
desaparecer as questões mais importantes: por um lado, a própria questão do político, a da
ação própria dos agentes que, em nome de uma definição teórica – classe - destinam aos
membros os fins oficialmente mais conformes com os seus interesses objetivos, ou seja,
teóricos.
O conhecimento da posição ocupada neste espaço comporta uma informação sobre
as propriedades intrínsecas (condição) e relacionais (posição) dos agentes, Isso vêse (sic) particularmente bem no caso dos ocupantes das posições intermédias ou
médias que, além dos valores médios ou medianos das suas propriedades, devem
um certo número das suas características mais típicas ao fato de estarem situadas
entre os dois polos do campo, no ponto neutro do espaço, e de oscilarem entre as
duas posições extremas81.

A classe, numa tentativa de definição, fundamenta-se no conhecimento do espaço das
posições, “pode-se recortar classes no sentido lógico do termo, como conjuntos de agentes
que ocupam posições semelhantes e que, colocados em condições semelhantes e sujeitos a
condicionamentos semelhantes, logo, práticas e tomadas de posição semelhantes”82. Esta
classe, no papel, tem a existência teórica e, por conseguinte, tem uma constituição de classe
provável enquanto conjunto de agentes que oporá menos obstáculos objetivos às ações de
mobilização do que qualquer outro conjunto de agentes.
É preciso combater o relativismo nominalista que anula as diferenças sociais ao
reduzi-las a artefatos teóricos, e também é preciso afirmar contra o realismo do inteligível (ou
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reificação dos conceitos), pois as classes que podemos recortar no espaço social não existem
como grupos reais, embora expliquem a probabilidade de se constituírem em grupos práticos,
famílias (homogamia), clubes, associações e mesmo movimentos – sindicais ou políticos. O
que existe é um espaço de relações, o qual é tão real como um espaço geográfico, no qual as
mudanças de lugar se pagam em trabalho, em esforços e, sobretudo, em tempo. O mesmo
podemos dizer acerca das relações entre espaço geográfico e espaço social: estes dois espaços
nunca coincidem completamente; no entanto, muitas diferenças que geralmente se associam
ao efeito do espaço geográfico, por exemplo, à oposição entre o centro e a periferia, são
efeitos da distância do espaço social, quer dizer, da distribuição desigual das diferentes
espécies de capital no espaço geográfico.
O mundo social, por meio sobretudo das propriedades e das suas distribuições, tem
acesso, na própria objetividade, ao estatuto de sistema simbólico que, à maneira de um
sistema de fonemas, organiza-se segundo a lógica da diferença, do desvio diferencial,
constituído assim em distinção significante. O espaço social e as diferenças que nele se
desenham espontaneamente tendem a funcionar simbolicamente como espaços dos estilos de
vida ou como conjunto de Stände, isto é, de grupos caracterizados por estilos de vida
diferentes.
O capital simbólico – outro nome para distinção – não é outra coisa senão o capital,
qualquer que seja a sua espécie, quando percebido por um agente dotado de percepção
subjetiva resultante da incorporação da estrutura da sua distribuição, quer dizer, quando
conhecido e reconhecido como algo óbvio. As distinções, enquanto transfigurações
simbólicas das diferenças de fato, e mais geralmente, os níveis, ordens, graus ou quaisquer
outras hierarquias simbólicas, são produto da aplicação de esquemas de construção que, por
exemplo, os pares de adjetivos empregados para enunciar a maior parte dos juízos sociais,
são produtos da incorporação das estruturas a que eles se aplicam; e o reconhecimento da
legitimidade mais absoluta não é outra coisa senão a apreensão do mundo comum como coisa
evidente, natural, que resulta da coincidência quase perfeita das estruturas objetivas e das
estruturas incorporadas83.
2.3 O Debate sobre a nova classe média brasileira
Acerca do atual debate sobre o surgimento de uma nova classe média, alguns autores
debruçaram-se sobre a temática: Marcelo Neri, Marilena Chauí, Jessé de Souza Martins e
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Márcio Pochman. Basicamente, encontra-se uma corrente que defende a emergência dessa
nova classe, ou seja, que ela é nova e encontra-se em expansão. Nesse grupo, destaca-se
Marcelo Neri, com seu trabalho A nova classe média: O lado brilhante da base da pirâmide,
e a posição do governo que sustentou essa denominação através de sua Secretaria de Serviços
Estratégicos – SAES.
Outra corrente identificada, em linhas gerais, considera uma melhora nos indicadores
sociais e de distribuição de renda, mas não se convence da existência de uma nova classe, e
sim de uma nova classe trabalhadora, aumento na renda da base da pirâmide, e até uma
precarização do trabalho – Jessé de Souza, Pochmann, Chauí.
Dentro deste debate em âmbito globalizado, verificamos a recente obra84 de Guy
Standing, publicada em 2013, com o título O precariado: a nova classe perigosa – em inglês
The Precariat: The new dangerous class. Com o termo precariado formado pela combinação
do adjetivo precário e do substantivo proletário, é uma classe emergente composta por um
número cada vez maior de pessoas que levam uma vida de insegurança, entrando e saindo de
empregos que conferem pouco significado a suas existências. Standing argumenta que essa
classe está produzindo instabilidades na sociedade.
Pensando em termos de grupos sociais, podemos dizer que, deixando de lado as
sociedades agrárias, a era da globalização resultou numa fragmentação de estruturas de
classes nacionais. Com o aumento das desigualdades, o mundo moveu-se em direção a um
mercado de trabalho aberto e flexível, a classe não desapareceu. Em vez disso, surgiu uma
estrutura de classe global mais fragmentada. Os termos classe trabalhadora, trabalhadores e
proletariado têm se incorporado a nossa cultura por vários séculos. As pessoas podiam se
descrever em termos de classe e outras pessoas as reconheciam nesses termos pela maneira
como se vestiam, falavam e se comportavam. Atualmente, funcionam mais ou menos como
etiquetas evocativas. Talvez precisemos de um novo vocabulário que reflita as relações de
classe no sistema de mercado global do século XXI.
2.3.1 A nova classe média – usos políticos do conceito
Em 2011, em seu discurso de posse, Dilma Roussef mencionou o momento
econômico vivido pelo Brasil que culminou no “resgate de milhões de brasileiros da miséria
e ajudando outros milhões a alcançarem a classe média”.
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Vivemos um dos melhores períodos da vida nacional: milhões de empregos estão
sendo criados; nossa taxa de crescimento mais que dobrou e encerramos um longo
período de dependência do FMI, ao mesmo tempo em que superamos nossa dívida
externa. Reduzimos, sobretudo, a nossa histórica dívida social, resgatando milhões
de brasileiros da tragédia da miséria e ajudando outros milhões a alcançarem a
classe média 85.

O tema da ascensão da classe média ganhou importância no cenário nacional. Em
2011, foi criada a Comissão para Definição da Classe Média pela Secretaria de Assuntos
Estratégicos do Governo Federal. Essa comissão é formada por intelectuais de diversas áreas,
de dentro ou de fora do governo, e tem como objetivo entender e definir a classe média no
Brasil de forma a ajudar a estruturar políticas públicas direcionadas a ela. Esta comissão não
só publicou um relatório definindo estatisticamente o que é classe média, como também
apresentou outras cinco publicações sobre o tema, a saber: “Perguntas e respostas sobre a
definição da classe média”, “45 curiosidades sobre a nova classe média” e quatro versões do
“Caderno Vozes da classe média”, com dados demográficos e de comportamento acerca
desse grupo.
A Comissão para definição da classe média, em seu Relatório de definição da classe
média no Brasil, publicado em outubro de 2012, também utiliza dados de renda do IBGE para
o cálculo e estratificação da sociedade brasileira. Um dos argumentos que se apresenta para a
escolha desse critério é:
Embora estejamos longe de um mundo com mercados completos, boa parte do que
as pessoas mais valorizam (inclusive saúde e educação) pode ser obtida no
mercado. Nesse ambiente, apesar de a renda não ser o indicador sintético perfeito,
dentre os indicadores unidimensionais disponíveis ela tende a ser o mais próximo
do ideal86.

Semelhante à posição de Neri, este relatório defende que a renda deve ser familiar,
per capita, total e bruta. O relatório reconhece que mesmo não sendo um critério perfeito,
dentre os critérios unidimensionais possíveis, a renda é o mais completo.
Uma vez escolhida a renda como critério, o relatório discute como dividir a sociedade
em grupos. Uma forma de fazê-lo é dividir a população em percentis de renda, de forma que
a classe média sempre esteja entre o percentil 25 e o 75, ocupando 50% da população. O
critério que prevaleceu, porém, foi aquele mesmo usado por Neri87, em que se buscam
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similaridades e se procura dividir, de forma a minimizar a desigualdade interna do grupo e
maximizar a desigualdade entre grupos.
Dessa forma, o Relatório para Definição da Classe Média, da SAE, chegou à
conclusão de que a classe C, que representava 38% da população em 2001, passou a
representar 49% da população em 200988.
O critério mais utilizado no Brasil, além da estratificação pela renda, é o padrão de
aquisição de bens89, chamado de Critério Brasil. Criado pela ABEP – Associação Brasileira
de Empresas de Pesquisa – e usado pelo Ibope e outras instituições de pesquisa de mercado,
como Ipsos, Nielsen e Datafolha. A ABEP usa o sistema de pontos baseados em posse de
bens e nível de escolaridade do chefe de família, ou da pessoa de referência na família.
Quanto mais bens a família possui, e quanto maior o grau de escolaridade da pessoa de
referência, mais pontos a família possui. Posteriormente, o número de pontos dará origem à
“classe”. Ao final, as “classes” são encontradas conforme o número de pontos acumulados,
como mostra a tabela final. Nesse sistema de pontos baseado em posse de bens, a renda
torna-se um produto da pesquisa, e quanto às famílias, uma vez agrupadas dentro do sistema
de pontos, fica possível estimar a sua renda média.
2.4 Nova classe média, posições críticas
Numa visão menos otimista, e que enxerga o fenômeno além da questão da taxonomia
do termo – nova, encontramos alguns autores que não tomam a ascensão de milhões de
brasileiros à classe média como verdade.
De acordo com Bava90:
O conceito que se impõe pela força que tem a lógica do mercado é o da capacidade
de consumo (...). E como o aumento da capacidade de consumo do brasileiro mais
pobre tem se elevado, isso abre espaço para uma operação ideológica, que é chamálo de classe média e reforçar a ideia de ascensão social, de que ele está melhorando
de vida.

Dizer a estes brasileiros que eles tiveram um aumento de renda e que por isso
pertenceriam à classe média traz uma sensação de status, passar para o cidadão que agora ele
pode comprar objetos que deseja, mudando assim suas identidades perante a sociedade. E
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mais, esse grupo tende a manter o governo atual, pois conserva também as políticas que os
favorecem.
Segundo aponta Bava, 91 esta classe emergente não se configura dentro de uma
sociedade de bem-estar e explica fazendo uso de dados do IBGE. Uma família que ganhe
uma renda de R$ 1.740 até R$ 8.000, composta de 3,3 pessoas em média, é considerada
classe média; desse raciocínio, uma pessoa com renda de R$527 mensais também seria. Isso
demonstra amplitude descabida e que não expressaria com clareza a realidade social.
2.4.1 Marcio Pochmann, nova classe média?
Marcio Pochmann92, em seu livro Nova Classe Média?, apresenta sua hipótese central
a respeito da inconsistência das atuais definições e identificações sobre a existência de uma
nova classe média no país.
Em síntese: entende-se que não se trata da emergência de uma nova classe – muito
menos de uma classe média. O que há de fato é uma orientação alienante sem fim,
orquestrada para o sequestro do debate sobre a natureza e a dinâmica das mudanças
econômicas e sociais, incapaz de permitir a politização classista do fenômeno de
transformação e sua comparação com outros períodos dinâmicos do Brasil 93.

Seja pelo nível de rendimento, tipo de ocupação, perfil e atributos pessoais, a
população que emergiu não se encaixa em critérios que possam ser identificados como sendo
uma nova classe média. Para ele, estariam associados às “características gerais das classes
populares”, pois ao elevar seus rendimentos, aumentam imediatamente o padrão de consumo.
Fenômeno comum, “uma vez que trabalhador não poupa, e sim gasta tudo o que ganha”.
O fortalecimento do mercado de trabalho resultou fundamentalmente na expansão
do setor de serviços, o que significou a difusão de nove em cada grupo de dez novas
ocupações com remuneração de até 1,5 salário mínimo mensal. Juntamente com as
políticas de apoio às rendas na base da pirâmide social brasileira, como elevação do
valor real do salário mínimo e massificação da transferência de renda, houve o
fortalecimento das classes populares assentadas no trabalho94.

Ainda, para Pochmann, o segmento das classes populares em emergência apresenta-se
despolitizado, individualista e aparentemente racional à medida que busca estabelecer a
sociabilidade capitalista. A ausência percebida de movimentos sociais em geral, identificados
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por instituições tradicionais como associações de moradores ou de bairro, partidos políticos,
entidades estudantis e sindicais, reforça o caráter predominantemente mercadológico tanto
dos intelectuais engajados como da mídia comprometida com o pensamento neoliberal.
Para ele, o equívoco é denominar classe média - o adicional de ocupados na base da
pirâmide social que reforçou o contingente da classe trabalhadora, levantando a hipótese de
que não seja um mero equívoco conceitual, mas expressão da disputa que se instala em torno
da concepção e condução das políticas públicas atuais. “A interpretação de classe média
(nova) resulta, em consequência, no apelo à reorientação das políticas públicas para a
perspectiva fundamentalmente mercantil 95 ”, fortalecendo os planos privados de saúde,
educação, assistência e previdência, entre outros.
Entre as divergências entre a nova e a classe média tradicional, Pochmann 96
argumenta que a elevação de renda não se traduz necessariamente na elevação do consumo.
Segundo ele, os bens mais consumidos no país - os eletrodomésticos - são itens que a classe
média já possui. Além disso, a classe média tem por costume poupar, o que não se identifica
na classe emergente em questão.
Acerca dessas percepções, Pochmann procura comprová-las com dados estatísticos;
ademais, ele segue uma linha cronológica dividida em três dimensões, chamando-as de
“transformações sociais”. De 1960 a 1980, forte expansão da renda per capita, com 4,6% de
crescimento em média ao ano. A situação do trabalho – taxa de ocupação, formalização,
redução da pobreza – elevou-se, em média, 4,2% ao ano. A participação da renda do trabalho
caiu 11,7% e a desigualdade na distribuição pessoal na renda do trabalho aumentou 21,9%.
Ou seja, as classes populares participaram de forma parcial e minoritária nos avanços de base
material da economia nacional.
Nos anos (b) de 1981 a 2003, a transição do regime autoritário para a democracia
marcou o contexto político nacional, mas não mudou as condições socioeconômicas dos
trabalhadores. A situação geral do trabalho regrediu 14% com aumento de desemprego,
trabalhos com reduzida remuneração e alta informalidade contratual. A participação do
rendimento do trabalho na renda nacional caiu 23% e houve uma estabilidade da
desigualdade na distribuição pessoal da renda do trabalho.
De (c) 2004 a 2010, a renda per capita dos brasileiros cresceu a uma média anual de
3,3% e o índice da situação geral do trabalho cresceu a uma média anual de 3,3% e o índice
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da situação geral do trabalho cresceu em média 5,5% ao ano. A participação do rendimento
do trabalho na renda nacional aumentou 14,8% e o grau de desigualdade na distribuição
pessoal da renda do trabalho diminuiu em 10,7%. Houve melhorias significativas com a
transformação social atual.
2.4.2 Marilena Chauí e uma nova classe trabalhadora
Marilena Chauí rejeita a tipificação dessa transformação social recente como uma
nova classe média e se aproxima a Marcio Pochmann, denominando essa transformação
social como ascensão de uma nova classe trabalhadora. Numa menção às mudanças sociais
europeias advindas do fordismo capitalista, Chauí97 faz um contraponto com a realidade
nacional contemporânea.
Não passaria pela cabeça de ninguém dizer que os trabalhadores europeus haviam
ascendido à classe média. Curiosamente, é o que se diz hoje dos trabalhadores
brasileiros, após dez anos de políticas contrárias ao neoliberalismo.

Sobre a classe trabalhadora citada acima, não foi por acaso, em meados dos anos
1970, quando o déficit fiscal do Estado e a estagflação98 abriram uma crise no capitalismo,
que os ideólogos conservadores ofereceram uma suposta explicação para ela: a crise,
disseram eles, foi causada pelo poder excessivo dos sindicatos e dos movimentos operários,
que pressionaram por aumentos salariais e exigiram o aumento dos encargos sociais do
Estado. Teriam, dessa maneira, destruído os níveis de lucro requeridos pelas empresas,
desencadeado processos inflacionários incontroláveis e provocado o aumento colossal da
dívida pública.
Feito o diagnóstico, também ofereceram o remédio: um Estado forte para quebrar o
poder dos sindicatos e dos movimentos populares, controlar o dinheiro público e cortar
drasticamente os encargos sociais e os investimentos na economia, tendo como meta
principal a estabilidade monetária por meio da contenção dos gastos sociais e do aumento da
taxa de desemprego para formar um exército industrial de reserva que acabasse com o
poderio das organizações trabalhadoras.
Tratava-se, portanto, de um Estado que realizasse uma reforma fiscal para
incentivar os investimentos privados, reduzindo os impostos sobre o capital e as
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fortunas e aumentando os impostos sobre a renda individual e, assim, sobre o
trabalho, o consumo e o comércio. Finalmente, um Estado que se afastasse da
regulação da economia, privatizando as empresas públicas e deixando que o próprio
mercado operasse a desregulação, ou, traduzindo em miúdos, a abolição dos
investimentos estatais na produção e do controle estatal sobre o fluxo financeiro, a
drástica legislação antigreve e o vasto programa de privatização99.

Nascia, em outras palavras, o Neoliberalismo no Brasil, que pode ser resumido em (1)
terceirização e precarização do trabalho; (2) o desemprego torna-se estrutural, a forma
contemporânea do capitalismo, ao contrário de sua forma clássica, não opera por inclusão de
toda a sociedade no mercado de trabalho e de consumo, mas por exclusão; (3) capital
financeiro, que se torna o coração e o centro nervoso do capitalismo, ampliando a
desvalorização do trabalho produtivo e privilegiando a mais abstrata e fetichizada das
mercadorias, o dinheiro; (4) a força e o poder capitalistas encontram-se no monopólio dos
conhecimentos e da informação; (5) a transnacionalização da economia reduz a importância
da figura do Estado nacional; (6) a polarização de classes surge como polarização entre a
opulência absoluta e a indigência absoluta100.
Ora, o neoliberalismo não é, de maneira nenhuma, segundo Chauí, a crença na
racionalidade do mercado e o enxugamento do Estado, e sim a decisão de cortar o fundo
público no polo de financiamento dos bens e serviços públicos (isto é, dos direitos sociais) e
maximizar o uso da riqueza pública nos investimentos exigidos pelo capital. A compreensão
dessa verdade veio expressar-se na decisão dos eleitores de fazer valer a reivindicação por
uma nova forma de gestão do fundo público, na qual a bússola é a defesa dos direitos sociais.
Pela classificação dos institutos de pesquisa de mercado e da sociologia, que costuma
organizar a sociedade numa pirâmide seccionada em classes designadas como A, B, C, D e E,
tomando como critérios a renda, a propriedade de bens imóveis e móveis, a escolaridade e a
ocupação ou profissão, chega-se ao enorme crescimento da classe C. Contudo, Chauí apoiase na definição de Marx para contrapor essa nomenclatura e a justifica da seguinte maneira.
A escolha dessa designação decorria de dois motivos principais: em primeiro lugar,
para afastar-se da noção inglesa de middle class, que indicava exatamente a
burguesia, situada entre a nobreza e a massa trabalhadora; em segundo, para indicar,
por um lado, sua proximidade social e ideológica com a burguesia, e não com os
trabalhadores, e, por outro, indicar que, embora não fosse proprietária privada dos
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meios sociais de produção, poderia ser proprietária privada de bens móveis e
imóveis101.

A classe média, na visão marxista, encontrava-se fora do núcleo central do
capitalismo: não era detentora do capital e dos meios sociais de produção e não era a força de
trabalho que produz capital; situava-se nas chamadas profissões liberais, na burocracia estatal
(ou nos serviços públicos) e empresarial (ou na administração e gerência), na pequena
propriedade fundiária e no pequeno comércio.
É a sociologia, sobretudo a de inspiração estadunidense, que introduz a noção de
classe média para designar esse setor socioeconômico, empregando, como dissemos acima,
os critérios de renda, escolaridade, profissão e consumo, a pirâmide das classes A, B, C, D e
E, e a célebre ideia de mobilidade social para descrever a passagem de um indivíduo de uma
classe para outra.
Chauí propõe abandonarmos a descrição sociológica estadunidense e ficarmos com a
constituição das classes sociais no modo de produção capitalista, e tece algumas
considerações. O que cresceu no Brasil foi a classe trabalhadora, como também pontua Bava,
Pochman e Jessé de Souza. Esse grupo apresenta composição complexa, heterogênea e não se
limita aos operários industriais e agrícolas.
O crescimento de assalariados no setor de serviços não é crescimento da classe média,
e sim de uma nova classe trabalhadora heterogênea, definida pelas diferenças de escolaridade
e pelas habilidades e competências determinadas pela tecnociência. Dessa maneira, renda,
propriedade e escolaridade não são critérios para distinguir os membros da classe
trabalhadora dos da classe média.
O critério da profissão liberal também se tornou problemático para definir a classe
média, uma vez que a nova forma do capital levou à formação de empresas de saúde,
advocacia, educação, comunicação, alimentação etc., de maneira que seus componentes
dividem-se entre proprietários privados e assalariados, e estes deveriam ser alocados na
classe trabalhadora.
A figura da pequena propriedade familiar também não poderia ser usada para definir a
classe média, porque a economia neoliberal transformou esses pequenos empresários em
força produtiva que, juntamente com os prestadores individuais de serviços, é dirigida e
dominada pelos oligopólios multinacionais, em suma, os transformou numa parte da nova
classe trabalhadora mundial.
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As burocracias estatal e empresarial, o serviço público, a pequena propriedade
fundiária e o pequeno comércio não filiado às grandes redes de oligopólios transnacionais são
os espaços para alocar a classe média. No Brasil, esta se beneficiou.
Vale ressaltar que a tradição autoritária da sociedade brasileira não pode admitir a
existência de uma classe trabalhadora que não seja constituída pelos miseráveis deserdados
da terra, os pobres desnutridos, analfabetos e incompetentes, sendo assim, imediatamente
passou-se a afirmar que surgiu uma nova classe média, pois isso é menos perigoso para a
ordem estabelecida do que uma classe trabalhadora protagonista social e política.
Ao mesmo tempo, entretanto, quando se nomeia tal grupo como uma nova classe
trabalhadora, a novidade não se encontra apenas nos efeitos das políticas sociais e
econômicas, mas também nos dois elementos trazidos pelo neoliberalismo, quais sejam, de
um lado, a fragmentação, terceirização e precarização do trabalho e, de outro, a incorporação
à classe trabalhadora de segmentos sociais que, nas formas anteriores do capitalismo, teriam
pertencido à classe média. Dessa nova classe trabalhadora, pouco se sabe até o momento.
Com as políticas econômicas dos últimos dez anos, também cresceu e prosperou.
Uma vez que a nova classe trabalhadora brasileira constituiu-se no interior desse
momento do capitalismo (neoliberalismo), marcado pela fragmentação e dispersão do
trabalho produtivo, de terceirização, precariedade e informalidade do trabalho, percebido
como prestação de serviço de indivíduos independentes que se relacionam com outros
indivíduos independentes na esfera do mercado de bens e serviços, ela, na visão de Chauí,
torna-se propensa a aderir ao individualismo competitivo e agressivo difundido pela classe
média.
(...) o ser do social permanece oculto e por isso ela tende a aderir ao modo de
aparecer do social como conjunto heterogêneo de indivíduos e interesses
particulares em competição. E ela própria tende a acreditar que faz parte de uma
nova classe média brasileira. Essa crença é reforçada por sua entrada no consumo
de massa102.

O consumo lhe aparece como ascensão social em direção à classe dominante e como
distância intransponível entre ela e a classe trabalhadora. Esta, por sua vez, ao ter acesso ao
consumo de massa tende a tomar esse imaginário por realidade e a aderir a ele.
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2.4.3 Jessé de Souza e os batalhadores brasileiros
Jessé descarta a identidade entre batalhadores e classe média, entendida como as
camadas sociais tradicionalmente intermediárias entre ricos e pobres no Brasil. A pirâmide
social mudou, tornou-se mais complexa.
A esse respeito argumenta que perceber as mudanças sociais, políticas e econômicas
profundas, no contexto de transição, é o maior desafio do pensamento crítico. Isso em grande
medida porque os conceitos que estamos acostumados para pensar o mundo não dão conta de
acompanhar as mudanças tão rápidas da atualidade, ao passo que não temos os conceitos e
ideias novas para compreender o novo. Ainda mais quando falamos em neoliberalismo. “Em
outras palavras, o que nunca é explicitado é como esse suposto novo mundo “neoliberal” se
torna ‘carne e osso’ humano de todo dia103 (...)”.
Souza ainda argumenta que toda a sociedade tem seus “profetas de boa ventura”citando Weber, o qual percebia, desde o judaísmo antigo, que os profetas vendem o mundo
que efetivamente existe como o melhor dos mundos possíveis, e eles são, numa sociedade
profundamente conservadora e desigual como a brasileira, a imensa maioria. Com a função
de esclarecer o que acontece e reforçar o domínio do novo tipo de capitalismo que tomou o
Brasil e o corpo e a alma de toda a sua população104, assim, especificamente sobre as classes
sociais, Souza defende:
Como é o pertencimento às classes sociais que predertemina todo o acesso
privilegiado a todos os bens e recursos escassos que são o fulcro da vida de todos
nós 24 horas por dia, encobrir a existência das classes é encobrir também o núcleo
mesmo que permite a reprodução e legitimação de todo tipo de privilégio injusto105.

Para Souza, o economicismo liberal, assim como o marxismo tradicional, percebe a
realidade dos agrupamentos sociais apenas pelo viés econômico; no primeiro caso, como
produto da “renda” diferencial dos indivíduos e, no segundo, “como lugar na produção”,
equivalendo a esconder todos os fatores e precondições sociais, emocionais, morais e
culturais que constituem a renda diferencial, confundindo causa e efeito. Esconder os fatores
não econômicos da desigualdade é, de fato, tornar invisíveis as duas questões que permitem
efetivamente compreender o fenômeno da desigualdade social: a sua gênese e a sua
reprodução no tempo.
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Essa cegueira de percepção economicista, seja liberal, seja marxista, para Souza,
reside em literalmente não ver o mais importante, que é a transferência de valores imateriais
na reprodução das divisões sociais e de seus privilégios no tempo. É a herança imaterial,
mesmo nesses casos de frações de classes em que a riqueza material é o fundamento de todo
privilégio, na verdade, que vai permitir casamentos vantajosos, amizades duradouras e acesso
a relações sociais privilegiadas que irão permitir a reprodução ampliada do próprio capital
material.
Na classe média, a cegueira redutora economicista do mundo é ainda mais visível,
pois esta classe se reproduz pela transmissão afetiva, invisível, imperceptível. Num processo
de identificação afetiva – imitar aquilo ou a quem se ama – isso ocorre de modo “natural” e
“pré-reflexivo”, sem a mediação da consciência. Essa herança da classe média, imaterial, por
excelência, é completamente invisível para a visão economicista dominante do mundo. Tanto
que a visão economicista “universaliza” os pressupostos da classe média para todas as
“classes inferiores”, como se as condições de vida dessas classes fossem iguais. Assim, esse
esquecimento do social, do processo de socialização familiar, que é distinto em cada
agrupamento social, permite dizer (a máxima liberal) que o que importa é o mérito
individual.106
Souza comenta sobre uma “nova fase do capitalismo mundial e brasileiro”, e aponta a
possibilidade de mudança nesse contexto, dentro e além do modo de produção capitalista.
Contra qualquer condenação que cerre o discurso de dogmatismo, para Jessé pode ser
produzido, sim, um sentido libertador em meio à dinamização do mercado interno, à relativa
inclusão social, ao desenvolvimento socioeconômico e ao crescente acesso à renda e ao
consumo por grande parcela da população brasileira. É, no entanto, apenas percebendo a
combinação desses fatores materiais e simbólicos que podemos compreender a
universalização da economia capitalista como principal instância reguladora e coordenadora
das ações sociais no mundo moderno. A clareza em relação a esse ponto é fundamental para
toda a argumentação do autor, pois ele quer perceber “em ato”, no instante em que está
acontecendo, a dinâmica do capitalismo contemporâneo brasileiro.
Em outras palavras, o capitalismo só se legitima e se mantém no tempo por meio de
um “espírito” que justifique o processo de acumulação de capital107. Nesse intuito, Souza
busca perceber as ambiguidades constitutivas dessa nova fase do capitalismo mundial e

106
107

SOUZA, Jessé. Op.cit., p.24.
SOUZA, Jessé. Op.cit., p.29.
77

brasileiro e tentar compreender o potencial de chance e de mudança possível nesse contexto
específico.
O que está em jogo no “capitalismo flexível” é transformar a rebeldia secular da força
de trabalho em completa obediência ou, mais ainda, em ativa mobilização total do exército de
soldados do capital. A definição do que é a chamada nova classe média brasileira está no
centro do debate político nacional, visto que o que está em jogo é que tipo de capitalismo ou
que tipo de sociedade se quer. Os inimigos aqui não são apenas os da direita conservadora e
mesquinhamente liberal – um tipo de liberalismo verde-amarelo realmente único
mundialmente na sua cegueira e mesquinhez de espírito –, mas também de uma esquerda
impotente e confusa, na sua imensa maioria apegada a interpretações de um passado que não
volta mais108.
Ainda, nessa concepção de um capitalismo brasileiro, Souza recorre às ideias de
Roberto Grüm, o qual percebe que o controle econômico pressupõe o exercício de uma
dominação cultural e simbólica que lhe é concomitante; a acumulação econômica exige,
como sempre, um espírito ou uma violência simbólica que a justifique. Grüm tenta articular o
conceito bourdiesiano de campo – que admite lutas por recursos escassos em todas as esferas
sociais que, entretanto, não podem mostrar-se enquanto lutas –, de modo a perceber tanto a
dominância do setor financeiro na esfera da economia quanto sua preponderância no campo
maior da luta pelo poder político e social109.
A dominação social inconteste de uma visão de mundo exige a sua introjeção e
incorporação como algo natural e indiscutível em todas as dimensões sociais. O primeiro
exemplo mostra a penetração da noção de governança corporativa entre nós, e o segundo, a
justificação natural dos juros altos pela suposta corrupção generalizada no Brasil. Como
resultado de um intenso trabalho de legitimação, surge o novo capitalismo financeiro como
visão de mundo por amplos setores sociais em todas as classes110.
Para Souza, classes sociais não são determinadas pela renda – como para os liberais –
nem pelo simples lugar na produção – como para o marxismo clássico –, mas sim por uma
visão de mundo “prática” que se mostra em todos os comportamentos e atitudes, como
esclarecido, com exemplos concretos e acessíveis a todos. “É o esclarecimento teórico que
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permite perceber a existência de classes sociais como o maior segredo da dominação social
no capitalismo111”.
Por que nova classe trabalhadora e não nova casse média? Para Souza,112 não se trata
apenas de ausência de participação na luta por distinção social a partir do consumo e “bom
gosto” que caracterizam as classes superiores. As classes dominantes – classe média e alta –
definem-se, antes de tudo, pelo acesso aos dois capitais impessoais que asseguram, por sua
vez, todo o tipo de acesso privilegiado a literalmente todos os bens (materiais ou ideais) ou
recursos escassos em uma sociedade de tipo capitalista moderna.
A classe dominante não é aquela de maior número, como a ideologia e a violência
simbólica liberal/financeira gostam de induzir a crer, mas sim aquela com acesso indisputado
e legitimado a tudo aquilo que a imensa maioria dos homens e mulheres mais deseja na vida
em sociedade: reconhecimento social, respeito, prestígio, glória, fama, bons carros, belas
casas, viagens, roupas de grife, vinhos, mulheres bonitas, homens poderosos, amigos
influentes.
Segundo a pesquisa de Souza, essa classe batalhadora conseguiu seu lugar ao sol à
custa de extraordinário esforço: à sua capacidade de resistir ao cansaço de vários empregos e
turnos de trabalho, à dupla jornada na escola e no trabalho, à extraordinária capacidade de
poupança e de resistência ao consumo imediato e, tão ou mais importante, a uma crença em si
mesmo e no próprio trabalho. Graças também ao que o autor denomina ‘capital familiar’, o
núcleo duro desse capital, qualquer que seja a origem social dos “batalhadores” pesquisados
consubstancia-se na transmissão efetiva de uma ética do trabalho113.
Como consequência, salvo algumas exceções, o tipo de trabalho tende a ser técnico,
pragmático e ligado a necessidades econômicas diretas. Inexiste o “privilégio da escolha”
para os batalhadores. O trabalho e o aprendizado das virtudes do trabalho vão ser, para
muitos, a verdadeira “escola da vida114”.
Se o capital econômico transmitido é mínimo, e o capital cultural e escolar
comparativamente baixo em relação às classes superiores, média e alta, a maior parte dos
batalhadores entrevistados, por outro lado, possui família estruturada, com a incorporação
dos papéis familiares tradicionais de pais e filhos bem desenvolvidos e atualizados.
Além de uma nova classe trabalhadora definida pelo batalhador/trabalhador, parece
existir também uma “pequena burguesia de novo tipo” representada pelo batalhador
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/empreendedor. Os limites entre essas duas frações de classes, em muitos casos, são muito
fluidos, tornando muito difícil a definição exata de seu pertencimento de classe.
Os batalhadores, por um lado, de fato, cumpriram a catequese do capital
financeirizado. Enquadraram-se às exigências extraordinárias de um mercado de trabalho e
de oportunidades pautado por flexibilidade de posições, insegurança permanente e
competividade intensa. Um mercado que solicita empreendedores e empregados dispostos a
sacrificar quase todo o tempo de vida para ser bem sucedido.
Os batalhadores têm de ser diligentes, astutos, determinados, espertos, polivalentes.
Não podem se abater diante da adversidade, capazes de manter o futuro como um foco
palpável de ação e expectativa, que os impele a continuar batalhando. Esse desafio os
batalhadores enfrentam contra um histórico de violência simbólica por parte da sociedade
brasileira, de preconceito e de precariedade onde quer que se pesquise nas várias gerações
passadas, sem interrupção. Para dar conta disso, essa formação social apega-se ao que tem à
mão, organiza-se em redes de cooperação e fraternidade, promove formas de comunidade e
arranjos produtivos, e atravessa as instituições e subsistemas que vai encontrando pelo
caminho: a família ampliada, a igreja, o culto, a fé e o misticismo popular, as redes informais
de comércio e sociabilidade, as plataformas e políticas sociais dos governos mais à esquerda.
Para não sucumbir, quando as crises se abatem sobre eles, orgulham-se do próprio
sofrimento, transformam a eventual pobreza em motivo para mais luta e dignidade. Um
“estoicismo prático do trabalhador”, como denomina Souza, com o que perseguem
exaustivamente viver melhor, “subir na vida”, crescer existencialmente as condições para si e
aos seus. Com isso, esses batalhadores conseguem se incluir e passam a ser reconhecidos,
com efeito, como incluídos pelo capitalismo: um degrau acima da ralé115, improdutiva e sem
futuro, mas ainda, de toda sorte, um “degrau” abaixo da velha classe média branca e
ilustrada.
O novo “social” que se engendra precisa ser compreendido a partir das dores do parto,
daquilo que existencialmente tensiona e demanda, de como são enfrentados os desafios
concretos pelas pessoas de carne e osso, devendo avançar no plano da subjetividade,
sublinhando que, muito mais do que uma categoria econômica, de renda ou consumo, o que
deve ser pesquisado é também uma nova estética, uma nova psicologia e um novo estilo de
vida em todas as dimensões. Tudo isso sem se render a leituras simplórias, dessas que fazem
da coleta de opinião e das primeiras informações um juízo definitivo, como num típico
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populismo metodológico de má consciência que, para glorificar a opressão e o oprimido,
converte a fala inacabada e polissêmica do oprimido em um atestado de verdade e dogma de
pesquisa. O conhecimento vem com deglutição.
2.5 Não é classe, é a economia, estúpido
Daniel Miller, em seu livro Consumption and it’s consequences116, dá o título It’s the
Economy stupid a um de seus capítulos. Muitos dos acontecimentos e decisões econômicas
não são racionais como prega a cartilha do neoliberalismo e os defensores da racional choice.
Para Miller, a economia em si seria uma instituição viciada e estúpida sob o véu da
racionalidade econômica fundamentada em dados estatísticos viciados e muita especulação.
Durante a campanha presidencial de Bill Clinton em 1992, o estrategista da campanha
James Carville cunhou a frase: É a economia, estúpido. Naquela época, Carville estava
tentando enfatizar a importância da economia na campanha presidencial do então candidato
Bill Clinton em 1992. Embora originalmente destinado a um público interno de
colaboradores da campanha, a frase funcionou como um slogan para toda a campanha na
mídia em geral.
Um articulista da Harvard Businees Review117 assim asseverou que “Hoje, a sentença
de Carville é mais aplicável do que nunca”. Basta verificar que os Estados Unidos ainda
enfrentam déficits enormes, uma dívida de U$ 16 trilhões, e as melhorias lentas na geração de
empregos e um dos crescimentos econômicos mais lentos da história recente americana,
desde a grande Recessão de 29.
O mesmo articulista ainda ressaltou que as ameaças à capacidade econômica
americana seriam mais perigosas que questões relacionadas a emprego e padrões de vida. As
ameaças estão destruindo o nosso poder, influência e respeito no curso do mundo.
Profetizando que, caso não se estabilize a economia e as questões orçamentárias sejam postas
como prioridade do governo, o colapso econômico, militar e social pode ser uma realidade.
Sobre este ponto, o historiador de Harvard Niall Ferguson escreveu: “quedas imperiais estão
associadas com crise fiscal118”. Não seria o que aconteceu recentemente no Brasil e o
processo de impeachment?
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Luiz Inácio Lula da Silva, ainda candidato à presidência em 22 de junho de 2002,119
leu uma carta aberta ao povo brasileiro durante encontro sobre o programa de governo do
partido, na qual culpou a política econômica do governo federal (FHC) pela crise financeira.
“O sentimento predominante em todas as classes e em todas as regiões é o de que o atual
modelo esgotou-se. Por isso, o país não pode insistir nesse caminho, sob pena de ficar numa
estagnação crônica ou até mesmo de sofrer, mais cedo ou mais tarde, um colapso econômico,
social e moral. O mais importante, no entanto, é que essa percepção aguda do fracasso do
atual modelo não está conduzindo ao desânimo, ao negativismo, nem ao protesto destrutivo.
Ao contrário: apesar de todo o sofrimento injusto e desnecessário que é obrigada a suportar, a
população está esperançosa, acredita nas possibilidades do país, mostra-se disposta a apoiar e
a sustentar um projeto nacional alternativo, que faça o Brasil voltar a crescer, a gerar
empregos, a reduzir a criminalidade, a resgatar nossa presença soberana e respeitada no
mundo”.
Contudo, a história parece repetir-se em 2016, em que sua sucessora é acusada de
fracasso econômico. Em 22 de dezembro de 2008, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva120
incentivou os brasileiros a continuarem consumindo responsavelmente apesar da crise.
Segundo ele, a economia estava sólida e o país sairia mais forte da turbulência internacional.
“Você, meu amigo e minha amiga, não tenha medo de consumir com responsabilidade. Se
você está com dívidas, procure antes equilibrar seu orçamento. Mas, se tem um dinheirinho
no bolso ou recebeu o décimo terceiro, e está querendo comprar uma geladeira, um fogão ou
trocar de carro, não frustre seu sonho, com medo do futuro. Porque se você não comprar, o
comércio não vende. E se a loja não vender, não fará novas encomendas à fábrica. E aí a
fábrica produzirá menos e, a médio prazo, o seu emprego poderá estar em risco”.
De acordo com Lula, a crise foi provocada pela “falta de controle do sistema
financeiro” nos países mais ricos. “A jogatina foi longe, mas, um dia, a conta chegou. Bancos
quebraram, um grande número de empresas entrou em dificuldades e milhões de
trabalhadores perderam suas casas ou seus empregos”, disse a respeito da crise financeira em
Wall Street em 2008.
Em 13 de dezembro de 2014, a presidente Dilma Rousseff 121 reconheceu como
extremamente infeliz a fala do secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda,
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Márcio Holland, que sugeriu trocar a carne por frango e ovos devido à elevação de preços.
Para ela, a frase foi avaliada como errada porque não reflete programas sociais dos 12 anos
dos governos de seu partido.
O que eu gostaria de deixar claro nessa seção é que, guardadas as devidas proporções
e contextualizadas as falas em questão, não é a classe que determina um candidato,
logicamente um candidato pode ter mais acesso a uma camada mais popular. Um programa
político pode ser direcionado a um grupo social específico, ou ser um pouco mais social em
suas diretrizes, haja vista a campanha para presidente dos EUA de Bernie Sanders, que
proclamou entre muitas coisas o boicote a Wall Street e a taxação dos 1% mais ricos. Como
diriam os americanos na campanha de Bill Clinton, “É a economia, estúpido”. O que fez a
maioria dos eleitores de Lula, de Bill Clinton e de Dilma votar nos respectivos candidatos foi
o fato de que todos, sem exceção, tinham em seu programa a meta de melhoria das condições
de vida da classe média, alcançada na maioria dos casos via consumo, que ainda é uma
importante mola do capitalismo contemporâneo e que faz a economia girar.
2.6 Consumo, Classe média brasileira e norte-americana: ligando, comparando,
religando
Há um preconceito na academia a respeito da cultura material, responsabilizando-a
pela negatividade do ato de comprar e pela má vontade de enxergá-lo como uma prática que
pode revelar desenvolvimentos mais profundos do que triviais nos valores e crenças
humanas. Pode-se atribuir a esta afirmação a acusação genérica do fetichismo que supõe que
qualquer ênfase sobre a cultura material tomará necessariamente o lugar das relações sociais,
em vez de se tornar um meio para intensificar os valores sociais122. Há fortes indícios de que
o consumo em excesso é um dos causadores da crise socioambiental que vivemos. Contudo,
entendo que os textos apresentados nesta tese – refiro-me a todo o meu esforço de pesquisa
em aproximar diferentes visões e autores de diversas correntes – colaboram com a
desconstrução deste preconceito.
Verifiquemos o supermercado como um espaço social, mesmo contrariando o
imaginário coletivo, é possível desvendar a trama de relações que acontecem durante as
aquisições domésticas, em geral despercebidas, muitas vezes irracionais considerando-se o
ponto de vista econômico.
122

MILLER, Daniel. Stuff. Malden, MA: Polity Press, 2010. WARDE, Alan; Martens, LYDIA, Eating Out:
Social Differentiation, Consumption and Pleasure. Cambridge University Press May 2000. Tradução livre.
83

Ao analisar as práticas de donas de casa em um bairro de Londres, Daniel Miller, em
seu livro The theory of shopping, realiza um estudo sobre compras de coisas comuns, e
também sobre amor e devoção manifestada dentro dos agrupamentos familiares e sobre a
natureza do ritual sacrificial. Daniel Miller aproxima o ato de comprar não como um fim em
si mesmo, mas como um meio de descobrir o que as práticas das pessoas, observadas de
perto, revelam sobre seus relacionamentos. Sua etnografia foi baseada em um ano de estudo
fornecendo a base para uma descrição detalhada de como as consumidoras desenvolvem e
imaginam as relações sociais mais importantes para elas através da seleção de bens. Miller
justapõe várias teorias que os antropólogos têm trazido para suportar o ritual de sacrifício,
incluindo o do filósofo francês George Bataille. Ele então integra esses elementos para
postular sua teoria de compras como sacrifício. Indo além de uma visão das compras como
superficialidade e banalidade, considerou possível estudar, a partir disso, os significados de
consumo, família e gênero, além de analisar a aproximação entre as noções de consumo e de
cidadania.
Diferentemente de outros trabalhos acadêmicos sobre o supermercado, que o tratam
como uma instituição social nas relações macroeconômicas, a análise de Miller foca em seu
significado na teia da microesfera das relações sociais e em seu papel na organização da vida
cotidiana, bem como permitiu ir além da visão funcionalista das pesquisas mercadológicas
sobre motivações e comportamentos de compras, ampliando assim o debate mais uma vez.
O supermercado funciona como um espaço em que trabalho e lazer misturam-se,
contrariando a lógica preponderante até então de oposição, colocando em questão a
intensidade de cada motivador. Por muito tempo, frequentar supermercados apresentou-se
como obrigação para as mulheres de camadas médias da população em geral - o caso
brasileiro e o norte-americano acompanhei de perto como detalhei na abertura deste texto,
muito embora as novas configurações sociais tenham modificado a composição familiar, é
ainda papel feminino comprar para prover a casa. O to do the shopping caracteriza, assim, as
tarefas que elas, sim as compras domésticas ainda são predominantemente tarefas femininas,
têm de cumprir de forma “a executarem corretamente suas funções de mães e donas de
casa123”.
Apesar de as compras em supermercado serem entendidas, pelas minhas
interlocutoras na pesquisa, como trabalho e/ou obrigação, algo do tipo tem que se fazer, o
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prazer em flanar124 também se apresenta, em minhas observações e pode-se identificar,
também neste espaço, que as consumidoras praticam o go shopping buscando gratificações
que, de certo modo, compensam a tarefa penosa de ir ao supermercado. As relações com as
lojas, neste sentido, são mais complexas e pedem diferentes competências. Muitos
intelectuais podem tentar refutar o argumento por considerá-lo frágil. Minha intenção aqui é
ampliar mais uma vez as práticas de compras, que não são somente induzidas, também
podem trazer reflexões, novas ideias e novos olhares.
Inspirado no trabalho de Miller, construí alguns dados após um pouco mais de 10
meses em Nova Iorque investigando consumo, particularmente consumo de gênero,
estratificação social e crise socioambiental. Não intencionei esgotar o assunto, contudo trago
mais uma interpretação a respeito desta temática. A partir da literatura revisada sobre
estratificação social brasileira contemporânea, surgiu-me a hipótese de que o Brasil estaria
enfrentando um período, uma vez experimentado por países industrializados, como os EUA e
a Inglaterra, denominado de consolidação de sua classe média. Buscando ampliar esse
entendimento, parti em busca da compreensão in loco de como seria a vida de um americano
de classe média.
Utilizei-me da etnografia como estratégia de pesquisa e como fontes secundárias a
pesquisa documental e bibliográfica. No início da investigação, devido à dificuldade de
encontrar um grupo representativo, decidi conversar aleatoriamente sobre a minha pesquisa
usando a estratégia de bola de neve até que consegui estabelecer um critério de inserção no
campo, a saber: mulheres com ensino superior completo e autodeclarantes como pertencentes
à classe média americana.
Também utilizei entrevistas e conversas informais como forma auxiliar na
compreensão da temática proposta. Um roteiro de entrevista semiestruturado foi utilizado nas
entrevistas, desenhado com a intenção de explorar a percepção e o entendimento sobre o
conceito de classe média; o consumo quotidiano; e preocupações sociais e ambientais no ato
da compra. Trago, neste texto, algumas descobertas resumidas em três temas: Estratificação
como caminho para a mobilidade social, taxonomia popular e preocupações socioambientais.
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Qual o significado de estratificação social para você? Era assim que, muitas vezes,
começava meu diálogo com meus informantes, sendo muito complicado continuar tal
investigação sem o esclarecimento deste conceito. Como um dos critérios de participação em
meu estudo era o pertencimento a essa camada social, era preciso entender além do
enunciado: sou de classe média. Usando o conceito de contar um código e entendê-lo pelos
próprios enunciadores, proposto por Weider125, tentei alcançar as ideias pelas próprias falas e
comentários sobre a estratificação e o significado deste conceito. Dessa indagação, eu
descobri que este assunto é muito controverso para os participantes de meu estudo. Inúmeras
vezes os entrevistados não concordavam com a ideia de posicionamento social como sendo
fixo, sendo desnecessário pesquisar esse assunto para alguns, como bem pontua Marilena
Chauí sobre ser esta a principal característica da sociologia americana a este respeito. A
crença americana na mobilidade social entre as classes sociais é fato preponderante, a ponto
de as classes sociais funcionarem como medições momentâneas do sucesso pessoal. Tal
constatação não foi de fácil assimilação, apesar das diversas barreiras sociais, há esse
imaginário enraizado de que o sonho americano ainda é possível, mesmo em um contexto de
pós-crise.
A estratificação parece mais flexível no EUA do que em outros países, porque há a
crença em romper os limites sociais pelo trabalho duro. Então, Davis, uma de minhas
informantes, disse-me: “A possibilidade e a oportunidade de as pessoas passarem de uma
classe para outra é grande. A mobilidade social aqui é muito diferente. Portanto, este fato é
particularmente útil para as pessoas (sic)”. Vale ressaltar que ela estava comparando as
percepções que tinha após morar no Peru e na Inglaterra. Mas o que mantém essa percepção
tão enraizada? O modelo econômico neoliberal idealizado pelo self made man, do
individualismo exacerbado ainda é vivo. As pessoas ainda não acordaram do sonho
americano.
Durante a minha vivência de pesquisa nos EUA, algumas colocações foram
recorrentes. Quando eu indagava sobre o que é ser de classe média, três frases foram de certo
modo recorrentes. Então eu incorporei tais termos, questionando as pessoas sobre o seu
significado. As expressões que foram repetidas e incorporadas são: “keeping up with the
Joneses”, “white picket fence”, e “pull yourself from your bootstraps”.
A expressão "keeping up with the Joneses” é uma expressão idiomática usada em
muitas partes do mundo onde se fala o inglês. A expressão refere-se à comparação com o
vizinho como referência para a classe social ou a acumulação de bens materiais. Ao se falar
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em “keeping up with the Joneses” tem-se uma demonstração de inferioridade socioeconômica
ou até cultural. Não seria esse o sentimento dos membros da nova classe média brasileira ao
comprar carros e cursar uma faculdade? Agora, somos como eles? Seria esse o ponto de
comparação e emulação? Acredito que sim.
Já a expressão “white picket fence” literalmente significa cerca de madeira branca e
alude às casas de famílias de classe média dos anos 50, remetendo a um estado de espírito em
que uma pessoa detém cegamente a ideia de seu estilo de vida perfeito, independentemente,
dos fatores de vida inevitáveis que tornam esse estilo possível. Esse conceito também foi
usado para exemplificar noções e percepções sobre a classe média e consumo conspícuo.
Aqui fica claro a pujança do sonho americano, não mais cerca branca, mas apartamentos
modernos e repletos de móveis de renomados designers.
Já a expressão “pull yourself from your bootstraps” traz a ideia de melhorar de
situação por seus próprios esforços. Esta expressão foi utilizada para explicar-me a ideia de
individualismo, quando eu indagava sobre a sociedade americana ser descrita por conceitos
como o individualismo e a meritocracia. Outros aspectos podem ser inferidos ao se usar esta
expressão, por exemplo, a característica do self mad man com a extrema valorização da
independência.
O terceiro grande tema refere-se à consciência socioambiental 126 , contudo não
necessariamente, traduzida em uma ação a este respeito. A maioria dos meus interlocutores
respondeu, explicitamente ou indiretamente, que percebe as questões ambientais e sociais
como um problema atual. No entanto, devido à correria diária, trabalho e prioridades
pessoais, não lhes é permitido agir como gostariam. Em outras palavras, conveniência e
orçamento podem impedir uma postura mais proativa quando falamos sobre sustentabilidade
e consumo consciente, por exemplo.
Kend, uma estudante de mestrado no Teachers College, quando questionada sobre
estar em uma situação de escolher entre questões ambientais ou sociais e as suas necessidades
de consumo, disse que se sentia culpada, porque tem um computador e um telefone celular e
sabe dos problemas que estas indústrias causam no mundo. Ela ainda falou sobre o mineral
usado para produzir estes dispositivos eletrônicos e as questões relativas à mineração e à
comercialização.
Baines também se sente culpada porque ela acumula muito lixo, embora recicle. Ela
faz compostagem em casa. Também tenta levar sacolas quando vai às lojas, porque tudo é
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muito embalado em Nova Iorque. “Viver aqui em NI é muito difícil para minimizar o
consumo. Aqui é muito mais difícil do que na Califórnia, por exemplo. Em NI temos menos
espaço, o que dificulta a compostagem e a reutilização de materiais. Na costa oeste, comprase menos, mas temos que usar mais o carro”.
A pesquisa pretendeu investigar o conceito de classe média para os pesquisados e as
preocupações sobre as questões socioambientais relacionadas às práticas de consumo diário
pelos entrevistados, visto que o surgimento de novas classes médias consumidoras é uma
questão importante para a manutenção do capitalismo contemporâneo. Tive o grande desafio
de triangular visão histórica e atual, pertencimento de classe e impacto social e ambiental
através do consumo.
A questão norteadora do projeto versou sobre a sociedade brasileira estar se
espelhando ou não nos ideais e valores globalizados e expressos no american way of life.
Após período de investigação e de vivência em solo americano, várias premissas foram
alteradas e ressignificadas. A ideia de que classe social não expressa o lugar do americano
médio é muito forte e parece haver certa correlação com o imaginário coletivo brasileiro.
Os ideais americanos de individualismo, meritocracia, orientação ao mercado são
fortemente influenciadores e presentes na cultura americana, valores que também estão
presentes na cultura brasileira. Porém, no Brasil, o ideal comunitário e as relações familiares
ainda exercem forte influência social.
No quesito preocupação socioambiental e consumo, apresentamos visões e
comportamentos semelhantes. Não adquirimos produtos e serviços no mesmo patamar
americano, mas estamos cada vez mais propensos a consumir mais produtos embalados e a
utilizar mais o carro. Obviamente, os motivadores para tal comportamento são muitas vezes
distintos. Mas, ao que me parece, somos muito mais impactados pela indústria cultural
americana que pela cultura de nossos vizinhos latino-americanos.
Estas conclusões são provenientes de meu estágio doutoral na Columbia Unversity,
tendo como limitantes os fatores inerentes a uma pesquisa interpretativista. Os argumentos
aqui expressos são resultados da vivência e da experiência de um pesquisador em terra
estrangeira na empreita de entender o contemporâneo em constante mutação.
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Capítulo 3 - Reflexões sobre o consumismo e crise socioambiental

O mundo é um grande objeto de nosso apetite, uma grande maçã, uma grande
garrafa, um grande seio; somos os sugadores, os eternamente em expectativa,
os esperançosos e os eternamente decepcionados.
Aldous Huxley

I think the research tells us that modern life is not good for mental health.
Jean Twenge

Esta lâmpada está acesa há 110 anos em uma central de bombeiros nos Estados Unidos.
(Foto: BBC)
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3.1 Crise Contemporânea: Consumismo? Planejado para quebrar, (de) novo
Entender como o consumo - enquanto acontecimento social - chegou a este
posicionamento de destaque em um contexto de crise bem como compreender qual a relação
entre o fordismo e estratégias como a obsolescência programada e percebida, o papel
preponderante da publicidade e da propaganda e a problemática do consumismo são
conceitos importantes para a compreensão da realidade contemporânea. O consumo não deve
ser encarado apenas negativamente, mas sim em seu conceito mais amplo que sobrepuja a
mera satisfação das necessidades básicas.
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Uma importante característica atribuída ao marketing e suas ferramentas relaciona-se
a sua capacidade de criação de necessidades, muitas vezes supérfluas para alguns, porém
necessárias para outros. É nesse ponto que ocorre um debate sobre se seria o marketing o
criador das já referidas necessidades supérfluas, e se tais necessidades teriam gerado o atual
volume de consumo e a suposta crise socioambiental. Quanto a esse aspecto, Barbosa e
Campbell127 argumentam que a visão prevalecente é que o consumo, então, perturbaria a vida
social – visão muitas vezes relacionada aos críticos da cultura de consumo. A visão que
procura desvendar os meandros dessa sociedade de consumo, para os antropólogos, seria
mais natural. Obviamente esta classificação tem grandes pontos a serem esclarecidos e são
constituintes deste estudo como um todo. Porém, acredita-se que, em grande parte, o nível de
consumo não seria o visto atualmente, se este não fosse planejado para ser desta maneira 128.
Em 1928, o lema era: “Aquilo que não se desgasta não é bom para os negócios”.
Como solução para a crise de 29, Bernard London129 propôs, num panfleto de 1932,
que fosse obrigatória a obsolescência planejada, aparecendo assim pela primeira vez
o termo por escrito. London pregava que os produtos deveriam ter uma data para
expirar, acreditando que, com a obsolescência planejada, as fábricas continuariam
produzindo, as pessoas consumindo e, portanto, haveria trabalho para todos que,
trabalhando, poderiam consumir e assim fazer o ciclo de acumulação de capital se
manter. Nos anos 1930, a durabilidade começou a ser propagada como antiquada e
não correspondente às necessidades da época. Nos anos 1950, a obsolescência
planejada ressurgiu com o enfoque de criar um consumidor insatisfeito, fazendo
assim com que ele sempre desejasse algo novo. Ainda no pós-guerra, assentaram-se
as bases da sociedade de consumo atual, por meio do estilo de vida norte-americano
– American way of life, baseado na liberdade, na felicidade e na ideia de abundância
em substituição à ideia do suficiente130.

Alguns aspectos objetivos responsáveis por essa transformação da sociedade durante
o século XX podem ser identificados: (a) a urbanização e a criação das condições adequadas
para o crescimento do consumo, que se referem à mudança da sociedade rural para a
sociedade urbana e industrial, principalmente nos EUA; e (b) a propagação do crédito ao
consumidor; a criação de lojas de departamentos; a venda por correspondência e a redução da
jornada de trabalho. Quanto aos aspectos subjetivos, Rifkin131 e Bauman132denominam de
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transição ideológica, que se iniciou a partir de uma crescente identificação entre felicidade e
prazer – donde desponta a formação do campo publicitário, como bem detalha Gilles
Lipovetsky, no trabalho A Felicidade Paradoxal: ensaios sobre a sociedade do
hiperconsumo de 1989, publicado em português em 2007, ao argumentar que a busca pela
felicidade orienta o comportamento do indivíduo contemporâneo para as compras. Para ele, o
sentimento de alegria e de satisfação seria a razão maior que, nas sociedades de capitalismo
avançado, conduziria as pessoas ao mercado.
Esta relação, no entanto, não teria se estabelecido por acaso: corresponderia à
intensificação do ethos individualista no processo sócio-histórico das sociedades ocidentais;
um fenômeno cultural que levaria à generalização da lógica mercantilista na vida social e
que, por ironia, não levaria à felicidade objetivada, visto o estado de ansiedade e frustação
causado pela constante iminência da exclusão, quando não se pode consumir o que o mercado
lhe induz.
Principal indutora desta insatisfação, a publicidade apresenta como principal
instrumento a surpresa, o inesperado, “no coração da publicidade trabalham os princípios da
moda: a originalidade a qualquer preço, a mudança permanente, o efêmero [...] 133”. A
publicidade seduz o homo ludens, à medida que sua eficácia liga-se à sua superficialidade
lúdica, que não se interessa pelo princípio da realidade e da seriedade da vida. A publicidade
lança modas e, antes de tudo, é uma comunicação frívola. Esse imaginário lúdico
corresponderia ao perfil da individualidade pós-moderna, que se ampara nos valores
hedonistas e psicológicos que favorecem a ascensão extrema ao nunca visto134.
A publicidade traduz, de certa maneira, a extensão da tecnocracia moderna135 que tem
como traço específico produzir, recompor, programar, de um ponto de vista exterior e
científico, o todo coletivo. Com as necessidades dirigidas e manobradas tem-se a autonomia
do consumidor em segundo plano contrapondo, assim, os ideais liberais sobre os mercados de
bens de consumo; nestes, os consumidores sabem e agem em seus próprios interesses com as
firmas, fornecendo aquilo que os consumidores desejam, sob pena de não serem capazes de
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sobreviver à competição do mercado. Após a planificação da produção, é a demanda que se
encontra globalmente planejada. Num texto mais recente, Lipovetsky acrescenta que porque
as identidades culturais típicas de cada país são fenômenos bem vivos, a gestão intercultural
empenha-se em combinar o universal com o particular, o racional com o tradicional, a
unidade moderna com a diversidade, num orquestramento que resultaria numa culturamundo. Daí a ideia de que a cultura-mundo não seria mais que a forma planetarizada da
“coca-colonização” americana, o ersatz136 globalizado de um american way de pensar, de
sentir, de viver. Talvez uma cultura cosmopolita muito bem representada pela indústria e
publicidade de Hollywood.
O marketing na expressão de sua ferramenta (se não a principal) – a publicidade - é
responsável em grande medida pelo desejo: moda, ou pela paixão autocomsuptiva de
Sennet137. A paixão consumptiva pode ser entendida como um ímpeto para a satisfação de um
desejo (e quanto mais inacessível o objeto, maior é o desejo), que uma vez consumado é logo
extinto; e analisa que o desenvolvimento deste sentimento está diretamente ligado à indústria
da propaganda: à produção imagística e à incitação pela potência. Do mesmo modo, a
significação social do consumo transformou-se, para a maioria, ao passo que glorificou a
novidade, retirando o sentimento da culpa do ato da compra bem como do fenômeno do
consumo. Contemporaneamente, o consumo manifesta-se em grande parte sobre o signo da
moda, à medida que o desafio de toda a aposta comercial nas marcas é criar variações sobre
este tema ilusório, de sentir nossos desejos em movimento.
Aquilo que define a moda é que ela introduz em tempo peculiar descontinuidade, que
o divide segundo a sua atualidade ou inatualidade, o seu estar ou o seu não-estar-mais-namoda. E este desejo de estar na moda pode ser entendido como um dos motores do
consumismo.
Agamben,138 quando trata da genealogia teológica da economia, observa uma cisão
fundamental entre o Ser e a Ação, uma vez que esta cisão:
[…] separa o vivente de si mesmo e da relação imediata com o seu ambiente, isto é,
com aquilo que [Jakob von] Uexkühl e depois Heidegger chamam o círculo
receptor-desinibidor. Quebrando ou interrompendo esta relação, produzem-se para
o vivente o tédio – isto é, a capacidade de suspender a relação imediata com os
136

Substantivo alemão usado por Lipovetsky (2011) que significa substituição, geralmente relacionado a um
produto, fabricado ou utilizado como um substituto, tipicamente a um inferior, para outra coisa.
137
Honoré de Balzac artista das paixões autoconsumptivas no século XIX. Seus personagens, tão ardentes no
desejar aquilo que não têm, perdem o ardor uma vez que estejam de sua posse. Esses personagens são
precursores da famosa lei erótica de Proust, segundo a qual quanto mais inacessível for alguém, mais o
desejamos. Fonte: SENNETT, Richard. A cultura do novo capitalismo. (Trad.). MARQUES, Clóvis. RJ:
Record, 2006. p. 129.
138
AGAMBEM, Giorgio. O que é contemporâneo? (Trad.). HONESKO, Vinícius Nicastro. Chapecó: Argos,
2009, p.43.
94

desinibidores – e o Aberto, isto é, a possibilidade de conhecer o ente enquanto ente,
de construir um mundo. Mas com essas possibilidades é dada imediatamente
também a possibilidade dos dispositivos que povoam o Aberto com instrumentos,
objetos, gadgets, bugigangas e tecnologias de todo o tipo.

Podemos pensar que, especificamente, a supracitada citação evidencia o argumento
central da conferência de Agamben: a compreensão filosófica e política dos dispositivos
contemporâneo enquanto despotencialização do Ser. Nesse caso, restrita ao consumo de
artefatos das inovações capitalistas contemporâneas, a vida, vista a partir da fenomenologia
da mundanidade, no momento em que é expandida e virtualizada, recai exatamente no
horizonte negativo observado por Heidegger – autor que, em O fim da filosofia e a tarefa do
pensamento (1996 [1966]), pensou a cibernética, a união total das ciências como a
culminação da metafísica ocidental, querendo com isso explicar a hipostasia da subjetividade
humana, dirigida para uma cingida forma de pensar, de domínio da natureza – de
esquecimento e despotencialização do Ser.
3.2 Quem apagou a Luz?
Quando tratamos do consumo como um dos fatores que agrava a crise socioambiental,
algumas correntes teóricas se sobressaem. Ao traçarmos um paralelo, teremos a corrente
reformista num polo oposto da tentativa revolucionária de Agambem, proposta em seu livro
O que é o contemporâneo?, pois a reforma mantém as coisas exatamente como elas são,
apenas um pouco fora do lugar. A verdadeira revolução para Agamben é a suplantação dos
mecanismos gestionais-produtivos que capturam toda ação humana e marcam toda política
com a insígnia da catástrofe.
A pergunta que me faço é: como pensar uma nova ação e uma nova política humana?
Seria esse o caminho perpassado pelo desenvolvimento sutentável? Seria essa a bandeira dos
ecomarxistas? Estaríamos, de fato, caminhando para uma alteração significativa dos
dispositivos e para uma nova subjetivação? Estaríamos, de fato, alterando as bases do
consumismo? Ou caminhando para mais uma sofisticação do dispositivo capitalista atual?
Richard Sennett, acerca de uma das grandes ironias do modelo da nova economia, o
neoliberalismo, assim comentou: “Ao livrar-se da jaula de ferro, esse regime econômico o
substituiu por traumas sociais e emocionais, ou seja, numa nova forma institucionalizada e
legitimada de aprisionamento”139.
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O homem procura fazer girar em vão os comportamentos animais que se separaram
dele e gozar assim do aberto como tal, do ente enquanto ente. Na raiz de todo dispositivo
está, deste modo, um desejo demasiadamente humano de felicidade, e a captura e a
subjetivação deste desejo, numa esfera separada, constituem a potência específica do
dispositivo140. Os indivíduos, na sociedade contemporânea, na maior parte do tempo, estão
empregando seus esforços e suas energias no ato de produzir e consumir cada vez mais. Esta
sociedade de consumo, e o materialismo que a fundamenta, revela o consumo como elemento
central e principal articulador das relações sociais.
Ghillermo Foladori, em seu livro Limites do desenvolvimento sustentável, publicado
em 2001 pela Unicamp, discute que embora se tenha avançado no que diz respeito à
sustentabilidade social, tanto nas políticas de desenvolvimento quanto na discussão
acadêmica, existem certas barreiras, colocadas pela própria lógica do funcionamento do
sistema capitalista, que limitam a viabilidade da sustentabilidade social. No livro, é
trabalhada a temática da crise socioambiental; Foladori argumenta que as leis econômicas
que regulam a produção capitalista não são alheias à relação do ser humano com seu
ambiente, mas a condicionam. Acredita que não é possível entender os problemas de
depredação e poluição sem prestar atenção às tendências econômicas. As relações mercantis existência privada, o fato de que as coisas se produzem como mercadorias e o de que a
produção se realiza com o propósito da obtenção de lucro em sua relação com o meio
ambiente e a sociedade - seriam responsáveis pelo agravamento da crise, recaindo sobre uma
crise humana em sua apoteose. A produção de mercadorias e sobre a produção realizar-se
com o objetivo da obtenção de lucro seriam características já identificadas por Aristóteles em
seu tempo. Todavia, citando um exemplo, Foladori141 assim argumenta:
(...) não é o mesmo produzir coisas úteis para a satisfação de necessidades
imediatas, como ocorre com o agricultor que semeia para sua alimentação. Se o
mesmo agricultor que semeia para sua alimentação lançasse sua produção para o
mercado, a quantidade oferecida teria o limite de suas possibilidades, mas não o da
necessidade de alimentação. A diferença é que esta produção destinada ao mercado
não tem limites.

A esta visão de mercado tem sido atribuída grande responsabilidade pelos níveis
elevados de produção e consumo. Os níveis de consumo, na forma como é exercido hoje,
juntamente com o tamanho da população, têm sido apontados como uma das principais
causas dos problemas socioambientais atuais.
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O estudo das responsabilidades do marketing desenvolveu-se em resposta ao
convencimento dos profissionais de marketing de que suas ações são inevitavelmente boas
aos consumidores. Nessa visão, no processo de troca, os profissionais de marketing
produziriam lucro razoável, os consumidores receberiam o produto que desejam e todos
ficariam satisfeitos. Porém, tanto críticas ambientais quanto críticas sociais são direcionadas
ao marketing por sua forma de conduzir o consumo e os efeitos de suas ações sobre a
sociedade e o meio ambiente. Posta-se, então, o desafio de criar teorias e alternativas que
incorporem adequadamente as questões que envolvem o relacionamento entre o marketing e
a sociedade, discordando-se de Theodore Levitt 142 , grande teórico do marketing, que
apregoava que o marketing não deveria ser o responsável pela sociedade.
Ao marketing grande parcela de responsabilidade deveria ser creditada nesse cenário,
caso a crise da humanidade que vivemos seja em grande medida consequência do crescente
consumismo e produtivismo relacionados ao processo mecanicista proposto - com o seu
agravamento no início da administração científica de Taylor (1920), que após a Revolução
Industrial voltou-se ao projeto de consumo. Com a organização dentro do sistema
mecanicista tendo como objetivo maior a racionalização dos processos e a preocupação em
alcançar a eficiência máxima, caracteriza-se uma comparação entre a organização e a
máquina143. Ou seja, as organizações passaram a produzir em massa a fim de corresponder às
expectativas dos consumidores. Para suprir as necessidades dos consumidores, as empresas
aumentaram os níveis de produção, imprimindo agilidade ao processo, considerando-se uma
máquina de suprimentos. Consequentemente, os recursos naturais passaram a ser vistos como
recursos infinitos em detrimento do objetivo preponderante das empresas de maximizar seus
lucros144.
Níveis de produção e consumo a velocidades constantes, quando somados, geram um
impacto nas relações sociais e ao meio ambiente em proporções e velocidades maiores,
acreditando que tanto organizações governamentais como empresariais, em sua perseguição
de metas e objetivos organizacionais, não levam em consideração os interesses, as aspirações
e as necessidades dos cidadãos.

142

Mais tarde, intitulado o pai do marketing, professor da Harvard Business School. Seu artigo na revista
Harvard Business Review, intitulado Miopia de Marketing, revelou uma série de erros de percepção, mostrou a
importância da satisfação dos clientes e transformou para sempre o mundo dos negócios. O vender a qualquer
custo deu lugar à satisfação garantida.
143
MORGAN, Gareth. Imagens da organização. São Paulo: Atlas, 1996.
144
No dia 13 de gosto de 2015, a sociedade mundial atingiu a quantidade necessária de recursos naturais
prevista para todo o ano de 2015. Disponível em:
<http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/earth_overshoot_day/>. Acesso em: 10 nov. 2015.
97

Esta, então, é a visão representada pela onipresença do quadrimotor: ciência, técnica,
indústria (comércio, mercado) e Estado, representando uma aderência aos princípios e
objetivos econômicos neoclássicos e seus dispositivos (crescimento econômico e lucro)145
com os fatores naturais tratados ou como externalidades ou como recursos exploráveis
infinitamente. Por essa visão, se existem problemas ambientais e sociais observáveis, eles
podem facilmente (ou eventualmente) ser resolvidos por meio do progresso científico e
tecnológico, ou até por um consumo mais consciente e mais sustentável.
O ônus da crise da sociedade pode ser creditado à onipresença da visão míope sob as
bases do quadrimotor, uma vez que as ações organizacionais que degradam o ambiente e
sociedade tornaram-se pertinentes e amplamente legitimadas em conjunto ao paradigma
social dominante. Quando a sobrevivência organizacional futura ou sua lucratividade é
ameaçada pelas restrições impostas pela legislação ou pela escassez de recursos naturais
mobilizam-se, então, as organizações. Só assim o meio ambiente é preservado, quando ele
restringe ou coloca em risco a sobrevivência organizacional.
3.3 Discursos Socioambientais
As disputas e tomadas de decisões relacionadas ao meio ambiente constituem o que
Dryzek denomina políticas da Terra,146 que são sustentadas pelas diferentes posições em
relação aos pressupostos da modernidade e da sociedade industrial. Os discursos ambientais,
isto é, os modos estruturados e compartilhados de apreensão, interpretação, representação e
defesa das questões do meio ambiente se expressam em duas dimensões pelo menos: uma
refere-se à posição assumida frente ao industrialismo – como uma condição dada, em que os
problemas precisam ser enfrentados com ação eficaz baseada em competência científica,
prosaica, ou como oportunidade para intervir no modelo dominante, a imaginativa. A outra
remete ao caráter das propostas de enfrentamento das condições criadas pelo industrialismo,
se reformista ou radical. Aplicando combinações desses pares a relatos empíricos, Dryzek
identifica quatro categorias e nove tipos de discursos que dominam o ambientalismo
contemporâneo.
O discurso da sobrevivência – survivalism - tem origem nas posições sobre o limite
do crescimento econômico e populacional, lançadas pelo Clube de Roma no início dos anos
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1970. Tal posição é radical, no sentido de buscar reorientar o perpétuo crescimento
econômico e a redistribuição do poder dentro da economia-política industrial; mas é
prosaico, porque considera a degradação e os riscos ambientais como efeitos colaterais da
modernização e dos benefícios materiais que ela traz, e só consegue enxergar soluções nos
termos propostos pelo industrialismo, sobretudo, por meio de expedientes administrativos e
processos decisórios baseados em conhecimento técnico-científico. Os agentes desse discurso
são vistos como Prometeusanos, por sua ilimitada confiança na habilidade dos seres humanos
e nas suas tecnologias para superar qualquer problema – inclusive os ambientais.
Os métodos de resolução de problemas na área ambiental gerariam três tipos de
discursos que são ao mesmo tempo prosaicos, porque trabalham com a inevitabilidade dos
pressupostos do industrialismo, e reformistas, porque admitem a necessidade de alguns
ajustes pragmáticos, especialmente via políticas públicas. O que os diferencia é quem
comanda (ou serve de referência para) o processo decisório: os especialistas, expresso no
racionalismo administrativo, o povo representado pelo pragmatismo democrático, ou o
mercado traduzido no racionalismo econômico.
Desde o lançamento do Relatório Brundtland - Nosso futuro comum, em 1987, os
discursos do desenvolvimento sustentável e da modernização ecológica vêm disputando os
métodos de solução dos conflitos entre os valores socioambientais e os econômicos para
enfrentar os problemas dos limites do industrialismo: seja pela via reformista que tenta
conciliar crescimento econômico com proteção ambiental ou pela via imaginativa
alternativa, que busca redefinir as regras do jogo político-econômico em relação ao trato do
meio ambiente. Mas, até hoje, nem ativistas nem cientistas obtiveram consenso sobre o
conceito de sustentabilidade, basta vermos as dificuldades em alcançar os objetivos propostos
nos encontros sobre as mudanças climáticas.
Os dois últimos discursos desta tipologia são utilizados nas arenas globais por aqueles
que rejeitam os fundamentos básicos da sociedade industrial, sendo, por isso, qualificados
como simultaneamente radicais e imaginativos. Genericamente identificados como verdes,
esses discursos oscilam entre o romantismo e o racionalismo, abrangendo diversos
movimentos sociais e políticos ecologicamente orientados, como o da justiça ambiental, o
ecofeminismo, o biorregionalismo, a ecologia social e a ecologia profunda. Algumas dessas
correntes são herdeiras dos movimentos alternativos ou contraculturais europeus e
californianos dos anos 1970, que se entrelaçavam em propostas e ações diretas claramente
antissistema, a partir do reconhecimento dos limites do crescimento e da crítica ao
industrialismo e à tecnocracia.
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Na prática, as pesquisas a respeito de substâncias tóxicas e os relatórios mundiais
produzidos com a finalidade de proteção do meio ambiente desconsideram o fato de que as
mesmas substâncias podem ter um significado inteiramente distinto para as pessoas,
conforme idade, sexo, hábitos alimentares, tipo de trabalho, níveis de informação e educação,
etc. Além disso, as constatações de riscos afirmadas em certas pesquisas baseiam-se em
possibilidades matemáticas e interesses sociais, mesmo e justamente quando se revestem de
certeza técnica. Nesse aspecto, os relatórios de Brundtland e The limits to Growth 147 seriam
apenas discursos de classe? Ou seriam documentos sérios preocupados com a manutenção da
vida na terra? Ou apenas estão comprometidos com a continuação de um modelo de
desenvolvimento econômico com um toque esverdeado? Seria uma disputa norte e sul? A
indagação expõe o campo de disputa entre leigos e peritos, representando a ciência e toda a
modernidade: coloca-se o discurso e a prática da ciência no coração da sociedade de risco148.
3.4 Sociedade de Risco
Perigos e riscos acompanham a história humana desde o seu início e, de certo modo, o
risco pode ser visto como um fenômeno inerente a toda e qualquer ação humana. Seriam três
as ideias principais da obra Risk Society (primeira edição em 1986), publicada em português
com o título Sociedade de Risco em 2010 149.
Em primeiro lugar, Beck descreve as características e os efeitos das ameaças e perigos
causados pelos processos de modernização e industrialização, pondo em evidência a forma
como alteram a dinâmica e a constituição da sociedade industrial clássica que os ocasionou.
Em suma, o processo de modernização reflexiva - exemplificado pela emergência e
interpretação de novos riscos e perigos – anuncia uma sociedade de risco proveniente do
corpo de uma sociedade industrial em decadência.
Em segundo lugar, associa esse espaço amplo de penumbra, de risco e de insegurança
a processos complementares de modernização reflexiva, de perda das tradições e de
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individualização nos domínios do trabalho, da vida familiar e da identidade própria. Em
terceiro lugar, Beck investiga, em sua obra, os meios pelos quais estes dois conjuntos de
processos interligados alteraram o estatuto epistemológico e cultural das ciências e a
condução e constituição da política contemporânea.
Beck opera duas distinções básicas em relação à questão do risco e dos tipos de
sociedade. A primeira distingue culturas não modernas das modernas e a segunda duas fases
da modernidade (SI e SR). O motivo pelo qual muitos riscos passam a ser perigos é o fato de
estes perigos modernos serem mazelas conhecidas, cuja ocorrência pode ser prevista e a
probabilidade calculada. Desse modo, correr perigo é uma coisa; ter ciência de que se corre
perigo e se sentir completamente impotente para alterar o curso dos acontecimentos que
causam esse perigo é outro fato bem distinto.
A sociedade ou culturas pré-modernas não se defrontaram especificamente com
riscos150, mas com perigos. A distinção entre um e outro reside basicamente em sua origem.
Os perigos diferem essencialmente dos riscos, uma vez que eles não são resultados de
decisões calcadas em oportunidades tecnoeconômicas. Diferentemente dos riscos da
sociedade industrial inicial, as ameaças nucleares, químicas, ecológicas e biológicas
contemporâneas não são (1) delimitáveis, seja social ou temporalmente, (2) imputáveis de
acordo com as regras prevalecentes de casualidade, culpa e responsabilidade e (3) nem
compensáveis ou asseguráveis. Onde companhias de segurança privadas recusam sua
proteção, “(...) a fronteira entre riscos calculáveis e ameaças incalculáveis é violada
permanentemente151”.
O contexto no qual os novos riscos surgem e a forma como eles atingem as
sociedades modernas são bastante distintos. Os riscos contemporâneos podem ser então
entendidos e relacionados aos limites espaciais e sociais, à quantidade de toxinas, ao impacto
no corpo humano, aos acidentes nucleares, à manipulação da composição genética e à
liberação de químicos em grande escala. Nesse sentido, os novos riscos referem-se à
dinâmica espacial, social e política dos novos riscos. Os riscos provenientes da SI estavam
associados à criação e à distribuição da riqueza. Encontrava-se em jogo, na SI, a luta entre
capital e trabalho pelos frutos e benefícios gerados por um sistema industrial voltado para a
criação de bens materiais e serviços. Na SR, ocorre um processo distinto. A principal disputa
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não acontece em relação ao acesso e à distribuição desses bens, mas, antes, ao poder de evitar
ou distribuir os males provindos da própria modernização.
A produção social de riqueza é acompanhada sistematicamente pela produção social
de riscos. Portanto, a modernização (industrialização) não se refere mais à utilização
econômica da natureza para libertar as pessoas de sujeições tradicionais, mas, sobremaneira,
refere-se a problemas decorrentes do próprio desenvolvimento técnico-econômico. Dessa
forma, o processo de modernização passa a ser privado de seu fundamento de legitimidade
até então vigente: o combate à miséria gritante, em razão do qual se dispunha a arcar com
certos efeitos colaterais (já não inteiramente) imprevistos. No processo de modernização,
cada vez mais, forças destrutivas também acabam sendo desencadeadas em processos,
situações e conflitos sociais. Passa-se de uma sociedade que distribuía riqueza a uma
sociedade que distribui riscos, o que, por conseguinte, pode inviabilizar a vida na Terra,
mesmo não havendo consenso sobre tal risco. Riscos, assim como riquezas, também são um
objeto de distribuição.
Emerge assim, na sociedade de risco, em pequenos e em grandes saltos, alarmes de
níveis intoleráveis de poluição, entre outros exemplos de poluição e degradação. E para que
possa haver prevenção, é necessária uma reorganização do poder e da responsabilidade.
Podemos inferir que todos os problemas relacionados à modernização são vistos como
produto do modo de produção industrial.
Ademais, “enquanto os riscos não forem cientificamente reconhecidos, eles ‘não
existem’, não em termos jurídicos, medicinais, tecnológicos e sociais, desta forma não sendo
evitados, manejados e/ou corrigidos152”. Quando os riscos passam por um processo social de
reconhecimento, altera-se a ordem mundial, mesmo que inicialmente pouco tenha ocorrido
em termos de ação. O espaço público passa então a assumir o controle dos detalhes técnicos.
Empresas, que antes eram afagadas por suas boas ações no pagamento de impostos e por seu
amor ao próximo na geração de empregos, subitamente sentam-se no banco dos réus. Os
mercados entram em colapso, custos transbordam, proibições e processos judiciais fazem-se
iminentes, surgem exigências de renovação completa do sistema técnico e produtivo.
Dessa forma, os processos econômicos e tecnológicos são colocados sob a luz de uma
nova lógica moral ecológica. Quando os riscos da modernização são reconhecidos – e isto
significa não apenas o conhecimento a respeito deles, mas o conhecimento coletivo a respeito
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deles, a crença neles e a exposição política das cadeias de causas e efeitos com eles
associadas - podem desenvolver uma dinâmica política sem precedentes.
A história mostra que a distribuição de riscos, assim como as riquezas, se atém ao
esquema de classe, mas de modo inverso: as riquezas acumulam-se em cima e os riscos em
baixo. Muitos riscos como sobrecarga, irradiação e contaminação são distribuídos
desigualmente de acordo com a profissão do indivíduo. Porém, o referido autor adverte que
tudo o que está ameaçando as classes mais desprovidas estaria ameaçando, também, os
interesses de propriedade e de comercialização; tal fato poderia então indicar o real motivo da
busca por um desenvolvimento sustentável e a proliferação deste entendimento como
discurso.
Beck, ao abordar a respeito de políticas ambientais, também tece uma crítica à política
ambiental tradicional que, segundo ele, é implementada ao final do processo produtivo, e não
no início, ou seja, no momento que se selecionam as tecnologias, instalações, as matériasprimas, os insumos e os combustíveis dos produtos a serem produzidos. Trata-se de uma
reparação a posteriori dos danos ao meio ambiente, pelo emprego de tecnologias de
tratamento secundário, que não seriam tão eficientes em muitos casos. Questões que se
encontram em território soberano do gerenciamento empresarial: detalhes de configuração do
produto, dos processos produtivos, modalidades de energia e de tratamento de resíduos
deixaram de ser somente questões relacionadas ao gerenciamento empresarial, convertendose em questões de políticas governamentais.
Concluindo, estamos vivenciando o fim da contraposição entre natureza e sociedade.
Isto é, a natureza não pode mais ser concebida sem a sociedade, a sociedade não mais sem a
natureza153. Assim, os danos às condições naturais da vida convertem-se em ameaças globais
para as pessoas, em termos medicinais, sociais e econômicos – com desafios inteiramente
novos para as instituições sociais e políticas da altamente industrializada sociedade global. É
precisamente essa transformação de ameaças civilizacionais à natureza em ameaças sociais,
econômicas e políticas sistêmicas que representa o real desafio do presente e do futuro, o que
justifica o conceito de sociedade de risco.
Ao não considerar as dinâmicas históricas reais que a produziram e que a produzem,
descontextualiza-se a discussão. A crise ambiental não pode ser tematizada apenas como
fenômeno físico natural externo à evolução das sociedades. Fato que não é a natureza que se
encontra em desarmonia; mas a própria sociedade. A atual desordem da biosfera decorre de
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uma longa, complexa e conflituosa cadeia de relações entre o mundo humano e o mundo
natural, materializando um conflito profundo entre a sociedade de consumo e a biosfera,
cabendo, talvez, uma ética da (re)ligação, o caminho para superar a fragmentação reinante, o
desencontro, a desarmonia, o isolamento, a dispersão, o estado de alheamento de nós mesmos
em que nos encontramos.
3.5 Modernização Ecológica – apagando o fogo com mais lenha?
Ao contextualizar o campo de estudo da sociologia ambiental, Catton e Dunlap154
ponderam sobre as inúmeras perspectivas teóricas que competiam por um lugar de relevância
junto à sociologia contemporânea, tais como o funcionalismo, o interacionismo simbólico, a
etnometodologia, a teoria do conflito e o marxismo, que eram demasiadamente diferentes em
suas fundamentações, mas idênticos por uma caracterização antropocêntrica. Sendo assim
nasceu o Human Exceptionalism Paradigm (HEP). Em resposta a este paradigma, Catton e
Dunlap propuseram um novo conjunto de pressupostos que tornariam a sociologia mais
sensível à realidade ambiental, chamado New Environmental Paradigm (ou NEP). Em
publicação feita no ano de 1978, os autores Catton e Dunlap, como uma consequência do
NEP, concluíram que o estudo da interação entre o meio ambiente e a sociedade seria o
núcleo da sociologia ambiental.
Embora a sociologia ambiental tenha assumido o desafio desta posição proeminente,
o estudo da mudança global não deveria ficar limitado ao estudo da mudança ambiental
global (efeito estufa, redução da camada de ozônio, poluição das águas entre outros). Isto
significa dizer que a sociologia ambiental deveria tomar como foco, por um lado, os
processos de globalização (dimensões econômicas, políticas e socioculturais) e, de outro,
todas as manifestações locais de deteriorização ambiental e de busca de gerenciamento
ambiental. É nesse contexto que surge o debate sobre os questionamentos acerca do
desenvolvimento sustentável, os discursos a seu respeito e as práticas para realizá-lo.
Mol, numa perspectiva menos crítica e mais reformista que a de Beck, tenta, em seu
estudo, operacionalizar as premissas do desenvolvimento sustentável 155 . Mol traz uma
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resposta a essa necessidade de mudança requerida por movimentos ambientais, sejam eles
mais radicais ou não. Em seu artigo The environment movement in an era of ecological
modernization, publicado em 2000, ele explica o processo de enfraquecimento,
transformação e adaptação destes movimentos ambientais. Estes, segundo Mol, passam a
aceitar o sistema capitalista por uma visão dúbia: por ele se originam os problemas
causadores de uma crise ambiental, mas é por ele que se originam as soluções, ao contrário
do que vão defender os ecomarxistas, por exemplo.
Surge, assim, uma nova escola da sociologia ambiental, denominada de teoria da
modernização ecológica (ME), a qual aceita o problema ambiental por uma via construtivista
e o trata por considerações funcionalistas. Numa alusão à metáfora de Humberto Eco, aqui se
encontram os integrados e não os apocalípticos156. O exercício da crítica, segundo seus
seguidores, não está excluído nas fundamentações da teoria da modernização ecológica, ao
contrário, é por ele que a teoria tem se aprimorado constantemente. O cerne desta proposta
está em economizar a ecologia e ecologizar a economia, por meio de uma série de
transformações institucionais, as quais permitirão o funcionamento do sistema capitalista por
métodos de atuação mercadológicas mais responsáveis157. Verifica-se que, nesse ínterim, o
termo modernização ecológica foi introduzido com o intuito de fornecer uma fórmula que
integrasse ecologia e economia. A intenção era unir, à orientação dos processos de
modernização, os mercados econômicos em desenvolvimento às práticas de desenvolvimento
ambiental até então caracterizadas como amenas.
Em termos gerais, o objetivo da teoria da modernização ecológica está em analisar
como as sociedades industriais contemporâneas comportam-se em relação à crise do meio
ambiente. A referida teoria propõe que o contínuo desenvolvimento industrial, ao invés de
degradar o meio ambiente, ofereça a melhor alternativa para se escapar de uma ruptura
ecológica global, passando, então, a ideia central da teoria da modernização ecológica em que
os níveis elevados de industrialização, de desenvolvimento tecnológico e de crescimento

sociologia ambiental e, também, mas em menor escala de relevância, junto às ciências geográficas e políticas.
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econômico são não somente compatíveis com a sustentabilidade ecológica, mas também
orientadores de uma reforma ambiental maior.
A ME encontra alguns denominadores comuns nos seguintes fatores: (1) a
deterioração ambiental é compreendida como um desafio que, para ser superado, requer uma
forma econômica amparada por uma força sócio-técnica, logo, a crise ambiental não é aceita
como uma consequência inevitável advinda de estruturas institucionais existentes; (2) uma
ênfase maior é concedida para instituições modernas responsáveis por promover reformas
ambientais, tais como as relacionadas aos assuntos específicos e tecnológicos, logo, as
nações, as políticas globais e o mercado global são vislumbrados nos processos de
modernização ecológica; e (3) em termos acadêmicos, adota-se uma posição menos rigorosa
do que a praticada pelos neomarxistas e outras contribuições advindas de grupos pósmodernos que pregam o fim do sistema de produção capitalista.
O comprometimento da modernização ecológica com o projeto da modernidade e o
seu potencial em desenvolver um capitalismo sustentável provêm da crença de que todas as
alternativas apresentadas para a presente ordem econômica têm se mostrado inaplicáveis
mediante uma série de critérios econômicos, ambientais e sociais. Ao que parece rejeitam
alternativas ao desenvolvimento sustentável, aqui entendida como a corrente explicitada pela
Doxa, a qual bebe em um ambientalismo renovado e que também dá bases à ME e ao
consumo sustentável, contrário em tese a uma mudança radical de comportamento.
Abre-se para a hipótese de que não somente o capitalismo é institucionalmente
flexível para promover uma nova direção sustentável do sistema, mas a sua intrínseca
competição entre capitais pode, sobre determinadas condições políticas, realizar a
constituição de uma nova estrutura orientada para a promoção de processos produtivos menos
poluidores e mais ecoeficientes, além de práticas de consumo mais conscientes. Estariam
aqui, de certa forma, os indícios que fundamentariam a proposta do consumo sustentável.
3.6 Ecomarxismo
O sonho americano converte-se em pesadelo tão logo procura transformar-se em realidade
Altvater.
O ecomarxismo busca a emancipação humana no contexto de crise ambiental158. Não
é fácil caracterizar uma corrente formada por diversos autores com posições nem sempre
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iguais, mas podemos dizer que o ecomarxismo caracteriza-se pela alusão à interpretação do
materialismo histórico como pouco eficaz para entender os problemas ambientais, pois não
contempla categorias como gênero e, em particular, ecológicas, ou seja, não inclui as
contradições que não sejam classistas, pelo reconhecimento da existência de limites físicos
naturais ao desenvolvimento humano e também pela releitura da teoria do valor de Marx,
baseada exclusivamente no valor de troca, que desconsidera o valor intrínseco da natureza
virgem e dos resíduos da produção.
Tais características têm suscitado um vasto movimento de renovação no pensamento
marxista, ao mesmo tempo em que se expressa, na prática política, por uma multiplicidade de
lutas sociais em que a defesa ambiental ganha feições, implícitas ou explícitas, de uma
contestação à lógica da expansão econômica capitalista, expondo um paradoxo que outras
correntes desenvolvimentistas não se atêm, por exemplo, a modernização ecológica. À
perspectiva de esgotamento das reservas energéticas soma-se a tragédia ambiental provocada
pelo uso irresponsável destes mesmos recursos, visando ao atendimento do crescimento
econômico e de capital de forma ilimitada.
Esse tema tem incomodado inúmeros pensadores no campo do ecomarxismo; eles
apresentam como ponto comum a tentativa de explicar a atual tragédia ambiental a partir de
uma contradição impossível de ser resolvida nos marcos do capitalismo. Essa contradição
expõe a atual crise socioambiental; de um lado, a necessidade de acumulação ilimitada de
capital e, de outro, o fato de que os recursos do planeta são limitados por definição. Todos
esses autores colocam-se numa situação de clara dissidência a respeito das correntes
hegemônicas que tratavam da questão ambiental. A situação agravou-se, ainda, pelo fato do
mundo ocidental conhecer, durante a década de oitenta, os graves problemas ambientais que
ocorreram também nos países socialistas. A questão ambiental revela-se como uma praga da
civilização moderna e não exclusiva do sistema capitalista.
Essa praga seria fruto da entropização do mundo, fruto da objetivação descarrilada
por uma racionalidade repulsiva a toda a razão, a todo o conhecimento. Seria fruto do
desencadeamento de efeitos além de qualquer causa determinável, ali onde a
multicausalidade, a articulação de ciências e o diálogo de saberes não alcançam compreender,
apreender e controlar a erosão do sistema-mundo-objeto. Com o objeto-sistema significando
o rechaçamento de todo o saber, incluindo o pensamento da complexidade e a ecologia
generalizada sendo transformados em um modelo de simulação da realidade, no qual toda
transcendência fica bloqueada por um sistema de objetos que funciona como um mecanismo
ecológico-cibernético fora de toda vontade e sentido. “O excesso de centralidade do objeto e
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da objetividade do conhecimento conduziu a crítica pós-moderna ao logocentrismo da
ciência159”.
O ambiente dentro dessa lógica vai se configurando em um novo saber e em uma
nova racionalidade no campo da externalidade das ciências, no horizonte invisível do
conhecimento, além das fronteiras do mundo objeto. O conhecimento sucumbe ante a
hiperobjetivação do mundo que ultrapassa a capacidade de entendimento racional do
sujeito160:
(...) O mundo objetivado e coisificado pela racionalidade científica e econômica
desencadeia uma reação que não pode ser controlada por uma gestão racional do
risco que aniquila de antemão toda a utopia como construção social de um futuro
sustentável.

A questão socioambiental estabelece a necessidade de introduzir reformas
democráticas, de incorporar normas ecológicas ao processo econômico e de criar novas
técnicas para controlar os efeitos contaminantes e dissolver as externalidades socioambientais
geradas pela lógica do capital. As contradições entre a racionalidade ambiental e a
racionalidade capitalista acontecem por meio de um confronto de diferentes valores e
potenciais, arraigados em esferas institucionais e em paradigmas de conhecimento, por meio
de processos de legitimação com que se defrontam diferentes classes, grupos e atores sociais.
Esses processos especificam o campo das contradições e relações entre a lógica do
capital e as leis biológicas, entre a dinâmica dos processos ecológicos e as transformações
dos sistemas socioambientais. Sugerem que a racionalidade ambiental procura discernir os
efeitos do pensamento metafísico e científico da hipereconomização do mundo
(hiperconsumo) e os impactos e consequências da entropização do planeta na pobreza, na
iniquidade e na degradação socioambiental161.
A racionalidade ambiental constrói-se mediante a articulação de quatro esferas da
racionalidade 162 : (1) racionalidade substantiva compreende um sistema axiológico que
orienta as ações sociais. Neste contexto, o valor, ou aquilo que é valorizado pelas pessoas, é
uma escolha individual, subjetiva e produto da cultura na qual o indivíduo está inserido; (2)
racionalidade teórica que sistematiza os valores da racionalidade substantiva, articulando os
campos ecológicos, culturais, tecnológicos, políticos e econômicos que constituem as
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condições materiais. Outra esfera da racionalidade ambiental seria (3) a instrumental, que
cria vínculos técnicos, funcionais e operacionais entre os objetivos sociais e as bases
materiais do desenvolvimento sustentável, através de um sistema de meios eficazes; e, por
fim, a (4) racionalidade cultural, entendida como um sistema singular e diverso de
significações que não se submetem a valores homogêneos nem a uma lógica ambiental geral,
produzindo a identidade e integridade de cada cultura, dando coerência às suas práticas
sociais e produtivas em relação às potencialidades de seu entorno geográfico e de seus
recursos naturais.
O espectro de alcance dentro da racionalidade ambiental é muito mais amplo e
abrangente, em contraposição ao conceito de racionalidade que se encaixa nas balizas da
modernidade. Para Leff, a racionalidade ambiental não é a extensão da lógica de mercado à
capitalização da natureza, mas é resultante de um conjunto de significações, normas, valores,
interesses e ações socioculturais. Entendo que o questionamento proposto por Leff abrange o
pensamento da pós-modernidade, que questiona a racionalidade científica e suas fontes
metafísicas, ontológicas e epistemológicas que estão na raiz da crise ambiental. Se a
transição, segundo Leff, até a sustentabilidade ocorre em uma ponte levadiça entre uma
modernidade inacabada (irrealizável) e uma pós-modernidade que romperia com o mito da
representação, tampouco viveríamos em um puro vazio ontológico, fora de toda a
necessidade e de toda referência.
O retorno ao ser e a transição a um futuro sustentável estão tensionados por uma
diferença real: o hiperconsumo que, regido pela lei da demanda através da manipulação do
desejo, continua remetendo ao imperativo da lucratividade e da necessidade da produção, da
exploração do trabalho, da espoliação da natureza, da contaminação do ambiente, de uma
pobreza que não consegue esconder seu rosto, “a diferença não é uma metáfora - está inscrita
no real163”.
Em suma, o que está em destaque dentro desse sistema-mundo-objeto não é a
celebração do gasto, a manifestação exacerbada da pulsão à dissipação, um destino
governado pelo ‘excesso pelo excesso’. Trata-se de uma compulsão ao consumo que, contra o
princípio da escassez da economia, desborda a ideologia do progresso. A questão não se
apresenta como um dilema do sujeito - do controle racional diante da falta de medidas de
desejo -, e sim da própria racionalidade econômica, cujo falso princípio de racionalização da
escassez o conduz a todos os excessos, que perverte a ética iluminada pelo pensamento da
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complexidade e da natureza ecologizada. A retórica do desenvolvimento sustentado
reconverteu o sentido crítico do conceito de ambiente em um discurso voluntarista,
“proclamando que as políticas neoliberais haverão de nos conduzir para objetivos do
equilíbrio ecológico e da justiça social pela via mais eficaz: a do crescimento econômico
guiado pelo livre mercado164”, tendo como principal ator o consumidor.
Os marxistas se veem entre dois importantes entraves. Por um lado, já existem
diferentes propostas teóricas não marxistas para entender e tentar solucionar a crise
ambiental, tais como: a ecologia profunda, economia ecológica, economia ambiental165.
Por outro lado, o suposto respaldo numa realidade diferente – socialista - havia se
desmoronado com a queda da URSS e do muro de Berlim. Não é por acaso que o marxismo
ecológico tenha mudado sua expressão para alguns de seus representantes durante a década
de 1980, pois é nessa década que surge o ecomarxismo, cujo representante de destaque é a
revista norte-americana Capitalism, Nature and Socialism (primeiro número de 1988),
dirigida por James O’Connor.
O ecomarxismo se propunha, precisamente, a aprofundar o materialismo histórico
acrescentando o viés ecológico. Contudo, não era clara a relação que o ecomarxismo
conservava do marxismo, já que esses três elementos supracitados eram compartilhados por
praticamente todas as correntes ecologistas, sendo que essa confusão foi desfeita em 1999,
com a publicação de dois trabalhos de Paul Burkettee e John Foster, que realizaram estudos
aprofundados, relacionando Marxismo à natureza.
Especificamente, dessa aproximação, o ecomarxista Elmar Altvater acredita ser
possível o estabelecimento de uma ponte entre o projeto da emancipação dos trabalhadores
com o ideal ambientalista - de uma relação harmoniosa entre a humanidade e a natureza -,
pois numa sociedade em que o processo produtivo não seja decidido pelo critério da
maximização do lucro, e sim pelo atendimento das necessidades humanas, a utilização da
técnica estaria subordinada ao bem-estar dos trabalhadores demonstrando, dessa maneira, tal
possibilidade de harmonização.
Tal aproximação é definida por O’Connor como socialismo ecológico, e se
caracteriza por uma estrutura social que tem bases na racionalidade ecológica, no controle
democrático, na igualdade social e no predomínio do valor-de-uso sobre o valor-de-troca.
164

O’CONNOR, James. Is sustainable capitalism possible?. Natural Causes - Essays on ecological Marxism.
Guilford: NY; London, 1998.
165
A Ecologia Profunda foi proposta pelo filósofo norueguês Arne Naess em 1973 como uma resposta a visão
dominante sobre o uso dos recursos naturais, a Disponivel em: https://www.ufrgs.br/bioetica/ecoprof.htm.
110

Michel Lowy, em seu texto Ecosocialism, democracy and planification, faz o balanço das
contribuições teóricas do marxismo ecológico, tece também alguns pressupostos necessários
para a consecução dos objetivos do marxismo ecológico: (i) propriedade coletiva dos meios
de produção, aqui entendida como propriedade pública, comunitária ou cooperativa; (ii)
planejamento democrático com as definições de investimento e produção definidos pela
própria sociedade; e (iii) uma nova estrutura tecnológica das forças produtivas.
3.7 A Insustentabilidade do Desenvolvimento Sustentável

Man at the Crossroads – em português Homem na encruzilhada de 1934, é a versão
recriada da pintura, conhecida como - Man, Controller of the Universe, em português
Homem, Controlador do Universo, idealizada por Diego Rivera, um afresco que seria
exposto no centro Rockefeller da cidade de New York. A pintura gerou grande polêmica,
pois incluía uma imagem de Lenin e de um desfile soviético do 1º de maio. Apesar dos
protestos, Nelson Rockefeller ordenou sua destruição antes que fosse concluída. A
provocação de Rivera junto a família Rockfeler não foi admitida, visto que essa potência
petrolífera norte-americana não suportaria ideais comunistas sendo expostos em seu salão
principal. Sempre que visualizo essa obra de arte, indago sobre quem é o controlador do
universo. Seria o empreendedor de sucesso, multimilionário com a natureza subjugada aos
seus pés, ou o artista que em sua infinita criatividade provoca, incita e gera caos?
O real compreendido no contemporâneo enlouquece, constrangido que é pelo
conhecimento, gerando uma hiperrealidade (hiperconsumida) que escapa à ordem do
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simbólico. A racionalidade econômica é hipertélica, pois não tem outro objetivo além do
crescimento sem consideração pelos limites, nada mais importa a não ser que seja mensurado
e calculado. O pensamento metafísico, em sua universalidade, e a ciência em seu domínio do
real coisificaram e objetivaram o mundo a ponto de criarem um objeto que transborda todo
projeto possível de conhecimento do mundo; tal como ele é, “a racionalidade moderna gerou
uma monstruosidade incognoscível e incontrolável que nos devora”166.
Posto que há uma importante discussão acerca do significado do termo
desenvolvimento e de qual a melhor maneira de medi-lo, o antropocentrismo e o cálculo
econômico, tomados como uma consequência macroeconômica ou como um resultado social
global, têm sido as perspectivas predominantes, o que acarretou ideologicamente à
fetichização ou ao culto da taxa de crescimento econômico. E, ainda, buscando-se o maior
crescimento possível da produção - medida pelo Produto Interno Bruto, isto é, o valor das
quantidades produzidas na unidade de tempo - mesmo que para isto tenha que se degradar a
natureza e as relações sociais como um todo, a ponto de comprometer os recursos vitais
necessários às gerações futuras.
Amartya Sen, em A ideia de justiça, reflete sobre os desafios decorrentes do fato de
existirem “razões de justiça plurais e concorrentes, todas com pretensão de imparcialidade,
ainda que diferentes e rivais – umas das outras 167 ”. Uma das peculiaridades da obra,
publicada originalmente em 2009, deriva do seu lugar de fala, pois como o Nobel de
Economia de 1998 admite, “a economia é supostamente minha profissão, não importando o
que eu faça do meu caso de amor com a filosofia”168. E, como indicam as próprias reflexões
de Sen sobre o conhecimento, a nossa posição tem uma capacidade tanto de iluminar como
de gerar ilusões.
Para Sen, não podemos reduzir tudo o que temos razão para valorizar a uma
magnitude homogênea. Na verdade, há muita diversidade dentro da própria utilidade, como
Arisóteles e John Mill observaram, mesmo que se tenha decidido ignorar, na avaliação social,
qualquer coisa distinta da utilidade. Levi-Strauss a este respeito conclui que a classificação
não é derivada da necessidade, mas sim o contrário: “as coisas são consideradas úteis e
interessantes porque são primeiro conhecidas e classificadas”
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religião, a religião do utilitarismo. Os problemas multidimensionais advêm de uma
sociedade-mundo maestrada pela ocidentalização do planeta, fim das certezas, expansão e
necrose da política, desequilíbrios ecológicos, intolerância com os imigrantes, mitologias do
progresso e da tecnociência, aceleração exponencial da economia e a ilusão da imortalidade
do capitalismo. A tecnociência reduziu a importância da política e da ética, renegando-a a
segundo plano, o que nos leva a problematizar a própria ideia de desenvolvimento e
progresso vigente.
As propostas para emancipar os indicadores econômicos da dependência exclusiva do
Produto Nacional Bruto (PNB) tendem a gerar a preocupação de que, se tivermos diversos
objetos para julgar, não teremos a sensação de tranquilidade que acompanha a mera
verificação da alta ou da queda no PNB. A questão tem sido por vezes associada à da
icomensurabilidade – um conceito filosófico muito utilizado que parece despertar ansiedade e
pânico entre alguns especialistas em avaliação. As capacidades são claramente não
comensuráveis, pois são irredutivelmente diversas, mas isso não nos diz muita coisa sobre
quão difícil – ou fácil – seria julgar e comparar diferentes critérios. Sen, durante o texto, está
mencionando a comparação das diferentes combinações de capacidades.
Esse processo de discussão é, em parte, resultado das reflexões sobre a crise na
relação sociedade-sociedade e sociedade-meio ambiente, que atinge proporções globais a
partir da década de 1970. A tomada de consciência acerca dos problemas ambientais por
parte da sociedade civil organizada, dos governos e até do mercado propiciou a realização de
uma série de conferências que culminou no conceito de desenvolvimento sustentável.
Desenvolvimento sustentável parece ser o equilíbrio entre as dimensões econômica, social e
ambiental. No fundo, precisamos de uma nova forma de sociabilidade. Um modelo
econômico que inclua o ser humano como central em comunhão com a natureza e com seus
pares. Não a sustentabilidade que desconsidere a complexidade da vida e da sociedade. Como
poderemos sustentar ideais e modelos que nos levaram até a beira do precipício? Sociedade
de risco, modernidade tardia, líquida, pós-modernidade, qualquer que seja o conceito em
disputa deve levar em consideração o ser humano em convívio com a natureza. A harmonia
deve ser o cerne. Como Leonardo Boff sugere, devemos cuidar de nossa casa comum.
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Capítulo 4 – O Consumo complexo. Nasce o homo colaboratus
Vós vos perguntastes muitas vezes: ‘Quem é Zaratustra para nós? Como devemos chamálo?. E, tal como eu mesmo, vos destes perguntas como respostas/ É ele um prometedor? Ou
um cumpridor? Um conquistador? Ou um herdeiro? Um outono? Ou uma relha de arado?
Um médico? Ou um convalescido?/ É ele um poeta? Ou um homem veraz? Um libertador?
Ou um domado? Um bom? Ou um mau?'
Nietzsche.

La Liberté guidant le peuple é uma obra de Eugène Delacroix que homenageia a
revolução de julho de 1830 que derrubou o rei Charles X da França. A figura feminina do
quadro personifica a deusa liberdade a qual lidera o povo entre corpos caídos, segurando a
bandeira da revolução numa mão e noutra uma baioneta. Tal metáfora é símbolo da França,
bem como da república francesa, seu nome é Marianne.
Tal pintura remete ao lema igualdade, fraternidade e liberdade, noções que voltam a
permear o contemporâneo. Estaríamos nos libertando da religião do capital rumo a um
caminho menos econômico? Se tomarmos como parâmetros a concepção de empatia,
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colaboração e alteridade que circunscrevem a colaboração em detrimento da competição
enquanto caminho econômico, parece que sim. Uma tentativa de apresentar um caminho
alternativo ou uma alternativa para o caminho, uma via para a humanidade, um movimento
antiutilitarista que persegue a manutenção da Vida em seu sentido mais amplo. A busca do
sal da vida insinua-se em nosso contemporâneo.
Boaventura de Souza Santos, em seu texto A crítica da razão indolente170, argumenta
que o binômio solidariedade-fraternidade deveria ser a principal resposta contemporânea
frente ao esgotamento das tentativas monolíticas em nome da igualdade e também da
liberdade. A solidariedade torna-se a menos cooptada frente as possibilidades.
As revoluções industriais e suas novas matrizes comunicação/energia/transporte e
seus respectivos paradigmas econômicos não substituíram por completo estágios anteriores
de consciência e extensão empática. A racionalidade instrumental parece onipotente e
onipresente. Contudo, o pensamento selvagem e seus mitos permanecem no imaginário e na
consciência coletiva. Ao que se percebe tornaram parte de um domínio empático maior. As
consciências ideológica, teológica, mitológica e psicológica ainda existem e coexistem. O ser
humano não é só razão, é também emoção. A palavra empatia advém do Grego Empatheia –
é a conjugação entre paixão, estado de emoção – do sufixo Em, adicionado do termo Pathos sentimento171.
Frans de Waal, em A era da empatia172 apresenta como diversos animais, bem como
os seres humanos, ganharam a capacidade de se colocar no lugar do próximo, de compaixão
pela dor do outro e, em casos extremos, até de por em risco a própria vida. Esse instinto da
compaixão choca-se com a visão tradicional do gene egoísta, segundo a qual os animais são
programados apenas para satisfazer seus próprios interesses. Tomando por base estudos com
macacos - prego e chimpanzés - De Waal mostra que o gene egoísta não se traduz em
indivíduos ou em sociedade egoístas. Contrariamente, parece haver uma tendência à empatia
estabelecida há centenas de milhões de anos. Ao se colocar no lugar dos outros, os animais
sociais ajudam a construir grupos mais coesos - o que, por sua vez, auxilia em sua
sobrevivência.
Um provérbio dos índios Cheyenne aconselha não julgar seu vizinho antes de andar
duas luas com os mocassins dele. A maior parte das línguas faladas nas ilhas do Pacífico
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possui expressões que denotam o sentimento de preocupação baseado na capacidade de
compreender as emoções de outra pessoa, e de olhar o mundo a partir de sua perspectiva
como a expressão te nanoanga usada pelo povo banabano de Fiji 173. No sul da África, a
filosofia Ubuntu é conhecida por seus elementos empáticos. O Ubuntu, termo da língua
Nguni Bantu, que significa em português - a bondade humana e/ou humanidade, é também
muitas vezes traduzida como humanidade para com os outros. O Ubuntu é a crença em um
vínculo universal de partilha que conecta todos. É a nossa interconexão como seres humanos.
Empatizar é criar laços, vínculos humanos que fazem valer a pena viver num eterno bricolage
humano.
Richard Sennet contribui para pensar a cooperação e colaboração no cenário
contemporâneo em sua trilogia denominada Projeto homo faber - composta de três livros,
sendo dois já publicados. O primeiro livro da série intitula-se O Artífice – um estudo da
artesania, o empenho de fazer bem as coisas materiais –; o segundo livro – Juntos: os rituais,
os prazeres e a política da cooperação. O terceiro projeta-se como um livro sobre as cidades.
Em Juntos, Sennet aproxima os termos simpatia e empatia ao reconhecimento, sendo os
sentimentos relevantes na construção de vínculos humanos. A simpatia é o abraço, a empatia
o encontro. Para Sennet, a cooperação está embutida em nossos genes, mas não pode ficar
presa a comportamentos rotineiros, precisando ser desenvolvida e aprofundada. Mais
importante ainda quando lidamos com pessoas diferentes de nós; com elas, a cooperação é
um grande esforço174.
Depois de nos reconhecermos como animais sociais que florescem em conexão, e
não no isolamento, faz pouco sentido reprimir a pulsão empática que possuímos. Como disse
John Donne no século XVII, em sua Meditação 17175.
Nenhum homem é uma ilha isolada; cada homem é uma partícula do continente,
uma parte da terra; se um torrão é arrastado para o mar, a Europa fica diminuída,
como se fosse um promontório, como se fosse a casa dos teus amigos ou a tua
própria; a morte de qualquer homem diminui-me, porque sou parte do gênero
humano. E por isso não perguntes por quem os sinos dobram; eles dobram por ti.

Jeremy Rifkin, em seu mais recente livro Sociedade com custo marginal zero, de
2016, em sua conclusão sinaliza para o homo empaticus176 - os momentos que tocam fundo
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em nossa alma são os encontros empáticos - o sentimento transcendental de nos desligarmos
de nós mesmos para experimentar a plenitude de ver o esforço dos outros frutificar como se
fosse o nosso próprio. Se a história humana tivesse sido composta apenas por episódios
patológicos e eventos destrutivos, e nossa verdadeira natureza como espécie fosse predatória,
violenta, agressiva, volátil e até mesmo monstruosa, teríamos desaparecido como espécie há
muito tempo.
Impossível esquecer o holocausto e as inúmeras mortes ocasionadas pelas grandes
guerras mundiais. Posto isto, e contrapondo ao mesmo tempo, eu indago se estaríamos
vivendo o (re)nascimento da colaboração humana, estaríamos presenciando um novo homem:
o homo colaboratus177?
4.1 A Via, uma alternativa, um novo caminho para o desenvolvimento
O culto ao desenvolvimento instaurou um modo de organização da sociedade e das
mentes, em que a especialização comportamentalizou os indivíduos uns em relação aos
outros, não propiciando a nenhum deles - se não uma parte limitada das responsabilidades.
Em razão desse fechamento, perdeu-se de vista o conjunto, o global e, com isso, a
solidariedade parece algo inatingível. A economia colonizou o pensamento humano em que a
única razão moral do indivíduo é o seu desenvolver pessoal, a contínua busca da evolução
quase que sempre traduzida em bens materiais, como outrora alertou Celso Furtado em O
Mito do desenvolvimento econômico, de 1974. Tal obra também aponta o caráter predatório
do processo de civilização, em que critica o relatório Limits to Growth 178 , visto que
desconsidera o mundo em subdesenvolvimento - os marginalizados.
Como negar tal conceito como mito, visto que é de grande utilidade na mobilização de
povos da periferia no aceite de enormes sacrifícios, legitimando a destruição de culturas
arcaicas, para explicar e fazer compreender a necessidade de destruir o meio físico, para
justificar formas de dependência que reforçam o caráter predatório do sistema produtivo179.É
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necessário o entendimento de que todos somos culpados e atores no processo de cura do
sistema. Morin 180 ainda proporia revitalizar a fraternidade, subdesenvolvida na trilogia
republicana Liberdade – Igualdade - Fraternidade. A educação hiperespecializada substitui as
antigas ignorâncias por uma nova cegueira; uma cegueira alimentada pela ilusão de que a
racionalidade determina o desenvolvimento, enquanto o conceito de desenvolvimento
amplamente divulgado confunde racionalização tecnoeconômica e racionalidade humana.
Substitui-se a ideia de metamorfose pela de evolução. Na metamorfose, conserva-se a
radicalidade inovadora, mas conecta-se à conservação da vida das culturas, da herança de
pensamentos e sabedorias da humanidade. Metamorfosear é viver, evoluir pressupõe
hierarquias. Como podemos seguir um movimento evolutivo que vem nos impedindo de
viver?
Edgar Morin, em A Via para o Futuro da Humanidade, coloca que é preciso
desenvolver simultaneamente o desterritorializado e o territorializado. Em consequência, o
mundo humano evoluiria em espiral, retornando parcialmente ao passado (ou seja, aos
camponeses, às aldeias e ao artesanato) para caminhar melhor rumo ao futuro. A orientação
crescimento/decrescimento significa que é preciso fazer crescerem os serviços, as energias
verdes, os transportes públicos, a economia plural, a economia social e solidária, a
organização de instalações visando à humanização das megalópoles, as agriculturas e
criações de gado rurais e biológicas, mas também fazer decrescerem as intoxicações
consumistas, a comida industrializada, a produção de objetos descartáveis e não recicláveis, a
dominação dos intermediários, principalmente os grandes supermercados sobre a produção e
o consumo, o tráfego de automóveis particulares, o transporte rodoviário das mercadorias em
prol do ferroviário.
Uma nova orientação que visa ao desenvolvimento/envolvimento não é mais o
desenvolvimento de bens materiais, de eficácia, de rentabilidade, do calculável; é, sim, um
retorno de cada um às suas necessidades interiores, à estimulação das aptidões de
compreender o outro, próximo e distante, o retorno ao tempo longo de seu ritmo interior, não
interrompido e não estritamente cronometrado.
O envolvimento significa a manutenção da inserção em sua cultura, suas
comunidades, a primazia da qualidade poética do viver. O desenvolvimento favorece o
individualismo, o envolvimento favorece a comunidade. Precisamos aliar autonomia e
comunidade – desenvolvimento/envolvimento - em várias reformas. Não pode haver reforma
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política sem reforma do pensamento. Não existe reforma de vida nem reforma ética sem
reforma das condições econômicas e sociais do modo de viver, e não há reforma social sem
reforma de vida e sem reforma ética.
Tal constatação também é encontrada no Manifesto Convivialista, que promulga uma
nova filosofia política dada a crise ética da humanidade. O texto é o resultado provisório de
uma série de discussões travadas por um grupo de aproximadamente quarenta autores,
representativos de numerosas correntes de pensamento e de ação, que tentam traçar os
contornos de um outro mundo possível. Nenhum dos signatários está, evidentemente, de
acordo com tudo, mas todos concordaram que vale a pena formular o que se pode considerar
como algo próximo do maior denominador comum dos pensamentos alternativos, buscando
unidade entre estas manifestações. Uma revolta moral, universalizável contra o curso atual do
mundo.
O convivivialismo é o nome dado a tudo aquilo que nas doutrinas existentes, laicas ou
não, concorre para a busca de princípios que permitem aos seres humanos ao mesmo tempo
rivalizar e cooperar, na plena consciência da finitude dos recursos naturais e na preocupação
partilhada quanto ao cuidado com e de nosso pertencimento ao mundo.
Nesse documento, Caillé181 ressalta a busca em manter um equilíbrio entre duas
extremidades possíveis: o decrescimento e o amor universal). Inspirados em Marcel Mauss,
estudiosos buscaram responder à questão - como conviver sem se massacrar? Estamos diante
de quatro crises – a moral; a política; a econômica e a ecológica, sendo a moral a que amplia
e aprofunda todas as outras, uma vez que é a provedora da corrupção.
O Liberalismo, o Socialismo, o Anarquismo e o Comunismo comungam uma visão
incompleta do ser humano, enxergando-o essencialmente como homo economicus que
apresenta necessidades materiais infinitas. Esta visão não abarca os problemas atuais, não
sendo mais este o cerne, ou seja, o materialismo não completa o ser humano. A solução não é
mais crescimento.
A unidade entre as manifestações tais como o ecologismo, a democracia radical, pósmaterialismo, antiutilitarismo, e novos indicadores de riqueza pode ser a via. Essa unidade
dos movimentos para o cuidado do mundo e a salvaguarda da humanidade pode ajudar tanto
a sociedade quanto a natureza, por meio de uma revolta moral universalizável contra o curso
atual do mundo. Superando a lógica hic et nunc, a filosofia de vida do agora ou nunca, bem
como a ascese do capital. Em suma, é preciso superar os postulados do primado absoluto dos
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problemas econômicos, e o postulado da profusão sem limite de recursos naturais, visando a
uma lógica da decência comum, da civilidade e do espírito do bem comum.
Figura -1- Imperativos de uma política de civilização.

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em MORIN, Edgar. A via para o futuro da humanidade.

Em A Via para o futuro da humanidade, publicado em português em 2011, Edgar
Morin relata que os imperativos de uma política de civilização seriam Solidarizar – contra a
atomização e a compartimentalização; Retornar às origens num movimento contra a
anonimização; Conviver contrapondo a ideia de degradação da qualidade de vida; e
Moralizar - essa ideia é contrária às irresponsabilidades e ao egocentrismo. Tais imperativos
representados na figura acima não se sobrepõem, mas atuam em conjunto num movimento
circular e interconectado. Nesse mesmo texto, encontram-se ideias centrais revolucionárias
ramificadoras: A via das reformas182.
A primeira via seria o Abandono da ideia de crescimento indefinido, o que implica
uma relação crescimento/decrescimento de acordo com a realidade singular de cada nação. A
tese do decrescimento baseia-se na hipótese de que o crescimento econômico - entendido
como aumento constante do Produto Interno Bruto (PIB) - não é sustentável pelo ecossistema
global. Em Small is Beautiful: a study of economics as if people mattered, publicado em 1973
(O negócio é ser pequeno – título em português), Schumacher destaca a necessidade de que
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conceitos econômicos fossem revistos à luz de uma teoria que centrasse sua atenção no
desenvolvimento centrado no ser humano, o que já indicava, então, uma visão contrária ao
mainstream em seu tempo.
Serge Latouche é defensor de uma teoria do decrescimento. Para ele, é preciso sair da
religião do crescimento183. Um movimento que poderia enquadrar-se dentro de certo tipo de
ecossocialismo para bradar contra a cultura do usar e jogar, da obsolescência programada, o
crédito sem tom, nem som e os atropelos que ameaçam o futuro do planeta. Uma sociedade
que produza menos e consuma menos recursos naturais. Em seu último livro, A Sociedade da
abundância frugal, Latouche argumenta que é necessário almejar uma melhor qualidade de
vida e não um crescimento ilimitado do PIB. Não se trata apenas de deixar de crescer, e sim
de um reordenamento de prioridades.
Soluções como essas estão relacionadas a alguns temas primordiais, tais como
descentralização, produção em escala reduzida, foco na transformação cultural, tratamento
dos recursos naturais e adequação da tecnologia ao estágio de desenvolvimento do país e à
cultura das nações. Esta ideia é oposta ao pensamento econômico ainda dominante, segundo
o qual a melhoria do nível de vida seria decorrência do crescimento do PIB e, portanto, o
aumento do valor da produção deveria ser um objetivo permanente da sociedade. O grande
engodo que se apresenta é a questão de termos 7 bilhões de pessoas no mundo com
aproximadamente 1 bilhão destes abaixo da linha da pobreza, ou seja, que ainda não
participam plenamente da sociedade do consumo.
Para os defensores do decrescimento, a questão principal é que os recursos naturais
são limitados e, portanto, não existe crescimento infinito. A melhoria das condições de vida
deve, logo, ser obtida sem necessariamente aumentar o consumo, mudando-se o paradigma
dominante. A economia do acesso e não da posse pode ser uma solução.
Esta ideia sintoniza-se com a proposta do FIB - Felicidade Interna Bruta - que vem se
disseminando pelo mundo e que redefine um novo propósito para a convivência humana, não
mais centrada no binômio produção-consumo, mas explora e expande a ideia de bem-estar
num sentido lato sensu, que questiona o materialismo dominante. Este indicador sistêmico,
desenvolvido no Butão, foi concebido em 1972 pelo rei butanês Jigme Singya Wangchuck. O
reino de Butão, com o apoio do PNUD - Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento - colocou este conceito em prática, com sua nova fórmula para medir o
progresso de uma comunidade ou nação. Assim, o cálculo da riqueza deve considerar outros
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aspectos além do desenvolvimento econômico, como a conservação do meio ambiente e a
qualidade de vida das pessoas. O FIB é baseado na premissa de que o objetivo principal de
uma sociedade não deveria ser o crescimento econômico, mas a integração do
desenvolvimento material com o psicológico e o espiritual numa busca constante com a
harmonia e com a terra184.
A instauração de um Conselho de Segurança Econômica permanente pode ser outra
via. Morin185 comenta que essa governança requer uma avaliação justa de problemas. A
globalização da economia privou os Estados-nação de seu controle tradicional sobre a
economia. Os esforços individuais do governo não são suficientes. Teríamos de considerar o
equivalente a um Conselho de Segurança Econômica, que teria os meios para agir ou até
mesmo um conselho de segurança ecológica.
Há necessidade de Um pensamento do Sul, contrário à ocidentação - representada pela
hegemonia da técnica, cálculo, rentabilidade, eficiência e racionalização - com o
desenvolvimento ou criação de uniões econômicas na América do Sul, no Magreb, na África
Subsaariana, na Ásia Oriental que poderiam reintegrar regiões marginalizadas do complexo
decisório mundial.
Morin sugere o Redesenvolvimento das economias de proximidade - agricultura,
horta, artesanato, comércios de proximidade, pequenas e médias empresas que
complementariam a mundialização, por meio de uma desmundialização em todos os
domínios. Um olhar mais localizado para um problema mundial. Tal ideia também é
encontrada na tese do livro A era do acesso186, de Jeremy Rifkin. A ideia de deixar para trás
mercados e a troca de propriedade é tão inconcebível para muitas pessoas, hoje, quanto o
cercamento e a privatização da terra e do trabalho nas relações de propriedade deve ter sido
há mais de 500 anos. É provável que para um crescente número de empresas e consumidores,
a ideia de posse irá parecer limitada, até mesmo antiquada, daqui a 25 anos.
Desenvolver uma economia verde pode representar uma opção. Embora o termo
permita inúmeras interpretações, pois o conceito ainda não é consensual, a ideia central é que
o conjunto de processos produtivos da sociedade e as transações deles decorrentes
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contribuam, cada vez mais, para o desenvolvimento sustentável, tanto nos aspectos sociais
quanto ambientais.
A Economia Verde propõe que, além das tecnologias produtivas e sociais, sejam
criados meios pelos quais fatores essenciais ligados à sustentabilidade socioambiental, hoje
muito faladas, mas ainda ignoradas nas decisões econômicas, passem a ser consideradas de
fato187. No Brasil trabalha-se a economia verde inclusiva na forma de programas para
promover a conservação ou recuperação ambiental, apoio a segmentos da população cuja
renda se origina da reciclagem de resíduos sólidos, entre outros programas. Como exemplo, a
Associação dos Ilhéus Ecológicos188, localizada onde antes era o lixão de ilha das flores,
roteirizada e veiculada em documentário de mesmo nome189. A associação hoje desenvolve o
programa de geração e renda por meio do reaproveitamento de resíduos sólidos, criando joias
e bijuterias pela reciclagem de materiais bem como reaproveitando o óleo de cozinha
saturado para transformar em barras de sabão que são vendidas com um valor mais baixo
para a comunidade.
A Economia Plural é a terceira via que inclui a Economia Social e Solidária, os
fundos de pensão, as cooperativas, as empresas cidadãs, o microcrédito, bancos solidários, o
comércio justo, moedas sociais que compartilham de uma finalidade de utilidade social. A
Economia Plural é definida nos diferentes setores pela natureza da sua função. Existe uma
racionalidade individual e uma racionalidade coletiva, interdependentes, irredutíveis uma a
outra. Uma refere-se aos interesses individuais; a outra ao interesse geral. Esta se encarrega
dos bens coletivos (o farol, a barragem, a infraestrutura...), dos serviços sociais (saúde,
educação...) e dos direitos fundamentais dos indivíduos (liberdade, segurança, igualdade
perante a lei e no acesso aos bens comuns...). Cada campo define-se, portanto, por suas
funções190.
A multiplicação das Moedas Locais subsidiárias permite o crescimento de trocas e
serviços, como é o caso de Fortaleza: a palma é uma moeda que só circula no Conjunto
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Palmeiras, criada há onze anos. Cada palma equivale a R$1. Esse mesmo bairro de Fortaleza
ainda possui um banco próprio, de posse dos moradores191.
Esse conjunto de reformas passa também pela Ressurreição da lógica da doação, da
ajuda mútua, da gratuidade, o inverso da monetarização da vida e das relações sociais. Esse
conceito de dádiva – a lógica do Dar, Receber e Retribuir – foi primordialmente elaborado na
obra clássica de Marcel Mauss - Ensaio sobre a dádiva192. Nesse ensaio, a dádiva passa a ser
vista não apenas como um ato econômico, mas como uma modalidade de relacionamento
humano, a rigor, como fenômeno que dá origem à sociabilidade ou a um fato social total. A
vida social resumida em constante dar e receber e retribuir. Mostra ainda como,
universalmente, dar e retribuir são obrigações, organizadas de modo particular em cada caso.
Daí a importância de entendermos como as trocas são concebidas e, nos diferentes lugares, de
fato, elas podem assumir formas variadas, da retribuição pessoal à redistribuição de
tributos193. Se quisermos fazer uma analogia com a Economia de Compartilhamento e/ou
Colaborativa, poderíamos citar o Presentear, o Redistribuir e o Reciclar.
O

Desenvolvimento

do

Comércio

Equitativo

trata

de

uma

parceria

produção/distribuição fundada no diálogo, na transparência e no respeito, com o objetivo de
alcançar a maior equanimidade possível para os pequenos produtores. Um grande exemplo
desta possibilidade encontra-se no Comércio Justo, Fair Trade em inglês, que é um
movimento internacional, criado nos anos 1960 na Holanda (com experiências antecessoras
nos Estados Unidos na segunda metade dos anos 1940), baseado na promoção de uma aliança
entre todos os atores da cadeia comercial, dos produtores/as aos consumidores/as, excluindo
os intermediários não necessários, visando denunciar as injustiças decorrentes do processo de
comercialização e construir princípios e práticas de comércio cada vez mais justos e
coerentes.
Buscar o Desenvolvimento dos Bancos Solidários bem como o incentivo e o
desenvolvimento do microcrédito e do microfinanciamento – Grameen Bank. Este foi o
primeiro banco do mundo especializado em microcrédito e foi concebido pelo professor
bengalês Muhammad Yunus, em 1976, visando à erradicação da pobreza no mundo. Opera
como uma empresa privada autossustentável e gerou lucros em quase todos os anos de sua
operação, exceto no ano de sua fundação, e em 1991 e 1992. Adquiriu formalmente o status
191
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de banco em 1983, através de uma lei especial promulgada para sua criação. O Grameen
Bank ganhou o Nobel da Paz do ano de 2006, juntamente com seu fundador. Localizado em
Bangladesh, na época já contava com 2.185 agências e, desde sua fundação, emprestou o
equivalente a 5,72 bilhões de dólares para 6,61 milhões de mutuários, 97% dos quais são
mulheres. Atende a 71.371 vilarejos e possui um quadro de 18.795 funcionários
remunerados. Sua taxa de inadimplência é baixíssima, de fazer inveja aos mais bem
administrados bancos comerciais do mundo: apenas 1,15%, o que significa que o Grameen
Bank recebe de volta 98,85% dos empréstimos que concede194. Atualmente, existem mais de
duas dúzias de entidades que trabalham juntamente com o banco, dentre as quais se destaca a
Grameen Foundation, com sede em Washington, D.C..
A perseguição pelas Reformas dos empreendimentos econômicos, como via
alternativa, trata-se de melhorar as relações entre os que trabalham em uma empresa, o que
consequentemente melhoraria a qualidade econômica do empreendimento. A direção da
empresa precisa de mentes formadas por um conhecimento pluridisciplinar e um pensamento
complexo (incluindo a consciência da ecologia da ação 195 e a prática da estratégia em
situação aleatória). O que requer também a introdução da dimensão ética nas relações com
seus fornecedores bem como com os consumidores a quem vende seus produtos.
Morin ainda sugere a Manutenção ou ressurreição dos serviços públicos nacionais
(correios, telecomunicações, estradas de ferro) e, para a Europa, a instauração dos serviços
públicos europeus, bem como a ajuda aos negócios de interesse geral (solidariedade e
convivialidade). E a propagação das fórmulas comunitárias que permitem o pleno emprego,
como citado anteriormente, no caso da Marinelada, na Andaluzia.
Talvez a mais difícil tarefa seja a Desmercantilização progressiva dos bens comuns à
humanidade – a água e tudo o que vive: nesse caso, trata-se de anular qualquer licença que
conduza à apropriação de uma parte ou de um todo vivo. Esse ponto traz grandes dificuldades
de superação, basta vermos o problema de abastecimento no estado de São Paulo, e as
constantes tentativas da Nestlē de privatização da água. Ao que vejo, o consumo no século
XXI está para a revolução social como o sindicato estava no século XX196.
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Uma inspiração pode ser encontrada no estudo de Elinor Ostrom, primeira mulher a
receber o prêmio Nobel de economia, em 2009, pelo trabalho The Governing of the
Commons197. Trata-se da primeira análise econômica e antropológica sobre bens comuns.
Abrangendo um período de mil anos, contempla modelos de gestão de bens comuns desde os
Alpes suíços a aldeias no Japão, a autora descobriu os princípios que tornavam um modelo de
governança de bens comuns eficiente. Tal pesquisa contradiz a afirmação do ecologista
Hardin – Tragédia dos comuns198 - de que todos os bens comuns estavam fadados à ruína
devido ao oportunismo, e também o questionamento do clichê de longa data dos economistas
– desde os tempos de Adam Smith – de que cada indivíduo busca exclusivamente seu
interesse próprio no mercado.
Ostrom constatou que ao gerenciar os recursos de bens comuns - common pool
resources - pastagens, áreas de pesca, sistemas de irrigação, florestas e afins - os indivíduos,
com alta frequência, punham os interesses da comunidade na frente de seus próprios e a
preservação de longo prazo dos recursos comuns acima das necessidades imediatas de cada
pessoa. Ao que ela acrescenta, o que manteve o modelo de bens comuns viável foram os
protocolos de autogestão acordados e cumpridos voluntariamente pela participação
democrática de todos os membros. A colaboração e o feedback contínuos criaram os laços de
confiança social, geração após geração. A aldeia de Törbel, na Suiça, com 600 habitantes, é
um dos muitos exemplos de sucesso citados por Ostrom que perdura há mais de 800 anos.
4.2 Slow Food Movement, o fim da sociedade de consumo?
A firm defense of quiet material pleasure is the only way to oppose the universal folly of the
Fast Life. MANIFESTO – Slow Food Movement, 1989.
Dois eventos ocorridos no final de 1989 merecem ser destacados para entender o
nosso momento contemporâneo. Um deles - momento épico e conhecido de muitos: a queda
do muro de Berlim, em 9 de Novembro. A abertura das fronteiras, seguida do colapso do
socialismo, a queda do império soviético e a imposição das devastadoras políticas do livre-

197

OSTROM, Elinor. The Governing of the Commons: The evolution of institutions for collective action.
Cambridge: Cambridge University Press, 1990. p. 280.
198
HARDIN, Garrett. The Tragedy of the Commons. Science, 13 Dec. 1968:Vol. 162, Issue 3859, pp. 12431248. Disponível em: < http://tinyurl.com/zourwb7 >. Acesso em: 01 dez. 2016.
126

mercado assinalam o fim da resistência ao Império do mercado, tal e qual a derrubada do
Nazismo em 1945 assinalou o fim do conservadorismo e reacionarismo na época199.
O declínio do socialismo levantou novas questões sobre a viabilidade do modelo
americano de sociedade de consumo: existiria uma alternativa menos devastadora que o
capitalismo de livre-mercado, sendo mais sensível às pessoas e distante dos ideais da
civilização material propagada pelo Atlântico Norte? Para Victoria de Grazia, tal questão
levantada parece revisitar a velha esquerda com um novo olhar e dentro de um aprendizado
histórico.
O conceito de liberdade agora está muito mais conectado à liberdade de escolha entre
estilos de vida e menos relacionado à promoção da equidade social e da democracia
participativa. O modelo americano de sociedade de consumo se autointitulou como uma
alternativa democrática, confortável e equitativa. Grazia ainda explicita que há outro evento
ocorrido também em 1989, um mês após a queda do muro de Berlim, trivial quando tomado
em comparação: o movimento Slow Food. Em 9 de dezembro, ativistas de sete países,
reunidos no saguão do Opéra Comique, em Paris, endossaram o protocolo fundador do
movimento internacional Slow Food, em um banquete para 500 pessoas, e iniciaram A
revolução deliciosa - um conceito de seu fundador - o italiano Carlo Petrini.
De maneira semelhante à derrocada do muro de Berlim, o movimento Slow Food
impõe questões ao primado do mundo do consumo, desafiando os binários falsos dos
primeiros movimentos que contrapunham o Império do mercado. Tal movimento distancia-se
da alternativa entre livre mercado e protecionismo estatal, demonstrando uma visão ‘virtuosa’
sobre a globalização que não discriminasse mais os pequenos produtores e que usaria a
internet para conectá-los aos consumidores. Aparece, então, como um terceiro caminho entre
a superficial sociabilidade promovida pelas marcas globais e as defensivas posturas tomadas
por comunidades locais e movimentos de protestos tradicionais.
O movimento Slow Food utiliza-se do comércio e de estratégias de mercado para
sobreviver diante da predominância das cadeias tradicionais de suprimento e comercialização
de alimentos, reconhecendo que é dentro do sistema que se trava a disputa. A visão
apresentada pelo Slow Food não é em si antiamericana, mas sim universal, muito embora
tenha se contraposto à Fast Food Nation nascida nos EUA.

199

Tais assertivas são expostas por Victoria de Grazia, embora acredite que há resistência ao Império do
Mercado, a afirmativa da autora devidamente contextualizada não é exagerada visto que o Neoliberalismo
praticamente impôs a adoração ao mercado. GRAZIA, Victoria de. Irresistible empire: America’s advance
through twentieth-century Europe. Cambridge: First Harvard University Press, 2006.
127

O pano de fundo em que esse movimento se desdobra é a prevalência entre a oferta de
um pacote padronizado de bens materiais e serviços contra a ideia de garantir direitos civis.
Em 1975, os Acordos de Helsinki inundaram esse debate, ao enfatizar a liberdade de escolha
em oposição à equidade, contrapondo também o direito individual de liberdade de escolha
ante o direito coletivo de subsistência. Wofgang Streeck 200, em seu artigo Citizens as
Costumers, e Canclini, em seu livro Consumidores cidadãos201, trazem luz a esse debate. Os
governos começaram a reconhecer a supostamente inerente superioridade do setor privado
sobre o setor público, e até incentivar os cidadãos a perceberem a si próprios nas suas
relações com as instituições públicas, como clientes.
Vale ressaltar a constante ameaça de cooptação dos empreendimentos e movimentos
alternativos pela lógica das empresas de orientação capitalista, ainda que várias iniciativas
despontem mundo afora como alternativas à organização capitalista tradicional, ao incorporar
mecanismos de democracia interna, equidade na distribuição dos resultados coletivamente
gerados e sustentabilidade em suas práticas de ação: resumidas no conceito de Economia
Plural. Problematiza-se aqui a assimetria de forças que tende a anular qualquer iniciativa
concorrente à empresa de corte capitalista à medida que se torne uma ameaça.
4.3 Consumir sem ser consumido
Ao se priorizar o consumo de produtos advindos de empreendimentos que não os de
corte capitalista, tais como a Economia Solidária, Comércio Justo e Economia Compartilhada
e/ou Colaborativa, contribui-se com um novo tipo de economia e de sociabilidade, que
persegue uma convivência mais justa, sustentável e alinhada com as premissas do bem viver
coletivo.
Tomemos a Economia Solidária que é outra maneira de enxergar a produção, cujos
princípios básicos são a propriedade coletiva, a equidade e a solidariedade. Diferencia-se das
empresas tradicionais ao adotar princípios de autogestão, que se baseiam na administração
democrática, participativa e com relações horizontalizadas. Tais organizações apresentam
preocupação com a sustentabilidade em suas dimensões econômica, social e ambiental,
cultural, geográfica, tendo-a como um dos seus principais diferenciais e base do seu projeto
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alternativo de desenvolvimento. O consumo solidário202 pode ser entendido como o consumo
de bens ou serviços que atendam às necessidades e aos desejos do consumidor, visando:
•

realizar o seu bem viver pessoal;

•

promover o bem viver dos trabalhadores que elaboram, distribuem e comercializam os
produtos ou serviços;

•

manter o equilíbrio dos ecossistemas;

•

contribuir para a construção de sociedades justas e solidárias.

Definido por Mance, o consumo solidário difere profundamente da maneira
convencional, e ele o classifica em três categorias: consumo alienado, consumo compulsório
e consumo para o bem-viver. Tal diferença verifica-se principalmente no aspecto motivador
da aquisição. Consumir solidariamente é muito mais que comprar produtos, é incentivar
pessoas.
Em 2010, na zona rural de Niquelandia, localizada a 377 km de Goiânia, foi lançada a
marca de panificados Sabores da Fazenda com a matéria-prima vinda da agricultura de suas
próprias famílias, ou de famílias da região; o grupo de mulheres fazia bolos e pães e os
vendia nas escolas da região. Os trabalhos iniciaram-se em uma associação de moradores da
região. Já em 2013, o mesmo grupo, composto por 15 mulheres, resolveu trabalhar no
formato de uma cooperativa para investir na marca Sabores da Fazenda, associando-se à
Coopercrim 203 , ganhando no mesmo ano um edital que fornecia auxílio financeiro e
assessoria empresarial.
Outro exemplo de Economia Solidária é encontrado na Vila Madalena em São Paulo,
um grupo constituído de sete amigos fundou o Instituto Chão, um mercado e uma mercearia
focados na Economia Solidária, que também se propõe a ser um ponto de encontro cultural e
roda de conversa sobre produção e consumo. Espaço de convivência busca aproximar
produtores das pessoas que querem consumir, principalmente o pequeno proprietário,
agrupando-os em cooperativas e em associações. Visa, também, a discussão da produção
orgânica, a organização democrática do trabalho e o que é justo no preço para o produtor e
para o consumidor204.
O consumo alienado caracteriza o consumo praticado por influência das semioses
publicitárias, fortemente amparado nos desejos e nas fantasias gerados pelas propagandas
mobilizando o consumo, fetichismo dos produtos, associações dos produtos a situações ou
202
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identidades idealizadas. Em outras palavras, pode ser definido como consumo moderno,
caracterizado pelos anseios de status e de reconhecimento social.
Uma ideia contrária a esse conceito resume-se na concepção de Lowsumerism205, um
joguete verbal entre low (baixo/reduzido) e comsumerism (consumerismo). O fundamento do
termo remete ao fato de que as pessoas reflitam antes de se deixar levar por qualquer impulso
de compra. Por que comprar, se é possível usar? O caminho para isso seria o de quebrar a
lógica implantada pela indústria da propaganda e gerar reflexão sobre as reais intenções,
antes de cada processo de compra. A ideia não é o fim do consumo, mas a redução de seu
impacto no meio ambiente. São três atitudes dentro deste escopo conceitual206:
•

viver apenas com o que é realmente necessário;

•

pensar antes de comprar;

•

buscar alternativas de menor impacto para os recursos naturais, como trocar, fazer e
consertar.

Tal conjunto de características também pode ser encontrado na concepção de
consumo sustentável. O termo consumo sustentável tem sua origem nas discussões sobre o
Desenvolvimento Sustentável. A definição mais citada de desenvolvimento sustentável é a da
Comissão Brundtland, na qual o “Desenvolvimento Sustentável é o desenvolvimento que
atende às necessidades do presente sem comprometer a habilidade das gerações futuras em
atender às suas necessidades207”. A Declaração da Conferência Internacional sobre Meio
Ambiente e Desenvolvimento-Eco 92 estabeleceu a relação entre desenvolvimento
sustentável e consumo em seu princípio oitavo: “Para alcançar o desenvolvimento sustentável
e uma qualidade de vida superior para todos os povos, as nações deveriam reduzir e eliminar
os padrões de produção e consumo insustentáveis e promover políticas demográficas
apropriadas”.
O papel assumido pelo consumidor sustentável indica, então, preocupação com o
futuro, com a finitude dos recursos naturais, com as desigualdades sociais e com a
sustentabilidade global. Outros conceitos que apresentam significações similares ao consumo
sustentável são o consumo ético, responsável e consciente208. Tais definições apresentam
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linhas tênues e permeáveis sem consensos, mas com certos denominadores comuns, como a
preocupação com a desigualdade social, exploração dos trabalhadores, preocupação com o
esgotamento dos recursos naturais, democratização das decisões nos processos produtivos e
desigualdade de gênero. O ponto crítico nesse movimento acerca de um consumo de
orientação sustentável é que essa iniciativa ainda transfere para o indivíduo a
responsabilidade de “salvar o mundo”, reforçando a mercantilização da vida em sociedade e
o isolamento do indivíduo209.
O consumo compulsório é aquele realizado para a satisfação das necessidades
biológicas, culturais e situacionais; ocorre quando a pessoa tem poucos recursos para atendêlas ou não há alternativas para escolher. Mesmo que o indivíduo queira agir de maneira
sustentável, tal capacidade lhe é negada. Tal comprador só consegue atender o que Herbert
Marcuse classificou como necessidades verdadeiras as quais, para o senso comum,
correspondem a um estilo de vida frugal, sem luxúrias e desejos. Nesse contexto,
consumimos para viver e não vivemos para consumir, como a denominação ‘alienada’
sugere.
Uma iniciativa de dois estudantes americanos mostra como se colocar no lugar do
outro pode reequilibrar forças e ideologias. Ao descobrirem que cerca de 1 bilhão de pessoas
no mundo vivem com apenas um dólar ao dia210, tais estudantes norte-americanos, aspirantes
a economistas, desenvolveram o projeto Vivendo com um Dólar – tradução livre. O projeto
consistiu em replicar em suas próprias vidas o modo de vida dessas pessoas que estão na
linha da pobreza. A dupla reproduziu o estilo e condição de vida local num processo de
profunda empatia para com os moradores locais, vivendo do cultivo da terra e com apenas
uma fonte hídrica na região.
Ao enfrentar um dos principais pressupostos da cultura americana – o da meritocracia,
os estudantes lançaram, no Netflix - o documentário Living On One Dollar, no qual relatam
que não é devido à preguiça que uma pessoa é pobre, nem tampouco pela falta de ambição ou
de inteligência, e sim porque lhe é negado acesso a coisas básicas, colocando-o em
desvantagem em relação aos outros membros da sociedade.
O consumo para o bem-viver apresenta, de certo modo, uma resistência por parte dos
consumidores perante as campanhas publicitárias. Sempre que houver disponibilidade de
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recursos que, por conseguinte, possibilite a escolha, a opção por produtos ou serviços que
sejam satisfatórios para realizar o próprio bem viver e a garantia da singularidade como seres
humanos são perseguidos nessa concepção.
Em relação às diferentes modalidades de consumo descritas por Mance - o alienado,
para o bem-viver e o compulsório -, parece predominar um misto de influenciadores, não se
podendo reduzir ou dar exclusividade a um único tipo. A complexidade do comportamento
do consumidor tal e qual a do ser humano faz perceber a dificuldade em enquadrar ou
delimitar com precisão a atitude de compra, visto que o homem é complexo por natureza.
Proponho uma ampliação das categorias de Euclides Mance. Sugiro um pensar em
forma de nuvem. Em uma imagem esfumaçada, é impossível delimitar bordas concretas e
formas definitivas, considerando que uma perpassa ou dilui-se na outra, sempre em formas
provisórias e dinâmicas. De acordo com a referência adotada, é possível visualizar diferentes
formatos. Ao se mudar a perspectiva, muda-se a imagem formada. Diferentes variáveis levam
a atos de consumo igualmente diversos. Nessa ideia, a relação racionalidade e loucura, amor
e razão se combinariam em diferentes gradações e em diferentes momentos, explicitando o
que considero como consumo complexo.
Figura 2 - Representação do consumo complexo

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Ao buscar um produto para o filho recém-nascido, o componente emocional de afeto
em conjunto com os componentes qualidade e segurança formariam bases para uma decisão
de consumo. Cada aquisição pode ser ilustrada por um clique, em que os componentes se
aglutinam formando uma imagem que expressa um ato de compra. Os componentes sapiens e
demens atuam de forma conjunta no indivíduo. Pensemos a respeito do consumo sustentável
num exemplo prático e empírico. Em minha investigação, durante meu período no exterior,
indaguei meus interlocutores se eles desistiram de comprar algo devido às questões
socioambientais. Muitos tiveram dificuldade de me responder. Um possível entrave seria a
complexidade dessa resposta em torno de um ato trivial. Comprar algo preocupado com a
cadeia produtiva é ampliar o consumo, tornando-o mais racional e mais subjetivo ao mesmo
tempo. Uma calça pode ter um preço atrativo, mas se foi costurada por menores em
Bangladesh causa desconforto em muitos adquirentes. Ou a simples suspeita de que o
preço muito inferior ao praticado no mercado poderia representar sinais de exploração, e ser
motivo de recusa, de boicote ou, ao menos, de pesquisa para maior entendimento sobre a
marca.
Diante do exposto, acrescento a ideia de consumo político elaborada pela
pesquisadora Michele Michelleti, descrita na sequência do texto, bem como a concepção de
um consumo colaborativo que não apresenta a noção de escassez e de competição, e nem de
exclusividade, e sim uma ideia de quanto mais gente melhor, quanto mais troca melhor.
Ainda que a concepção esteja em construção, se tomada com sobriedade e com
cautela, pode indicar uma cisão no modelo tradicional de aquisição de mercadorias e
serviços, uma cisão no pensamento econômico clássico. Essa é a tese de Rifkin, de que se o
motor a vapor libertou os homens da servidão feudal para buscarem seus próprios interesses
materiais no mercado capitalista, a Internet das coisas liberta os homens da Economia de
Mercado para buscarem interesses imateriais compartilhados na sociedade colaborativa, uma
economia centrada na abundância e não na escassez211.
Dentre as várias iniciativas que englobam caminhos alternativos para o sistema
econômico atual, encontramos um movimento diferenciado abarcando um conceito que
pouco tem a ver com o espírito neoliberal da iniciativa privada e da competição, mesmo
estando inserido dentro deste. A Economia Colaborativa ou Compartilhada 212 é um
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RIFKIN, Jeremy. Op. cit. 2016, p.160.
Não há consenso sobre o termo economia de compartilhamento ou economia colaborativa como
denominação do movimento; a segunda, a meu ver, expressa de maneira mais coerente a busca/atitude de
mudança estrutural, uma vez que serviços compartilhados podem ser cobrados, e colaborativa por definição não
seria. Mais detalhes podem ser obtidos em artigo escrito por Rachel Botsman, Defining the Sharing Economy:
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ecossistema socioeconômico construído em torno do compartilhamento de recursos humanos
e físicos213, que inclui a criação, a produção, a distribuição, o comércio compartilhado e o
consumo de bens e serviços por pessoas e organizações diferentes. Nesse entendimento, o
consumo pode significar também troca, empréstimo, aluguel e divisão.
Michel Serres, em A polegarzinha, de 2012, apresenta o argumento geral de uma nova
era em que se assistirá à vitória da multidão anônima sobre as elites. A polegarzinha
diferencia-se dos seus antepassados. Antigas virtualidades abstratas – mas sanguinárias:
família, pátria, raças, religião, proletariado etc. – foram varridas nessa época do saber virtual.
Graças aos meios de transporte informatizados, as distâncias mudaram, a polegarzinha vive
num meio urbano que extrapola a cidade e a nação; de qual cidade ela é cidadã? Aliás, por
que polegarzinha e não polegarzinho? Isto para salientar que a reviravolta ocorreu também no
que se refere aos sexos, e que as últimas décadas assistiram à vitória das mulheres. Serres
quer mostrar à polegarzinha que uma nova era se abre, em que ela tudo precisa reinventar, da
vida social à política, e porque não a economia214.
A Economia Colaborativa inclui a criação, produção, distribuição, comércio
compartilhado e consumo de bens e serviços por pessoas e organizações diferentes. Estes
sistemas têm uma variedade de formas, muitas vezes, usando-se da tecnologia para capacitar
os indivíduos, corporações, organizações sem fins lucrativos e governo fornecendo
conhecimento que permite a distribuição, compartilhamento e reutilização de excesso de
capacidade, ou capacidade ociosa em produtos e serviços. Em outras palavras, a tecnologia
da informação está reinventando o consumo. Uma premissa comum a esse conceito é a de
que quando a informação sobre os bens é compartilhada, o valor destes bens aumenta, tanto
para o negócio quanto para os indivíduos e para a comunidade. Não podemos assegurar ou
tomar posições definitivas, pois este conceito ainda está em construção. Ainda não temos
certeza se este movimento é único.
Dentro desse arranjo econômico, resumem-se os seguintes aspectos e conceitos:
destroca,

troca,

compra

coletiva,

propriedade

colaborativa/compartilhada,

valor

compartilhado, cooperativas, cocriação, reciclagem, bens upcycling (reuso criativo),
redistribuição, comercialização de usados, aluguel, empréstimo, modelos de negócio

What is Collaborative Consumption – And What isnt’? Disponível em: <http://tinyurl.com/n6nlhz3>. Acesso
em: 14 jan.2017.
213
Maiores informações podem ser encontradas em: Food waste cafés and urban orchards: five ways people are
building a new economy. Disponível em: <http://tinyurl.com/nsfybk7>.Acesso em 24 set. 2015.
Why The Collaborative Economy Is Changing Everything. Disponível em: <http://tinyurl.com/pm4f2qb>.
Acesso em: 25 set. 2016.
214
SERRES, Michel, Polegarzinha. (Trad.). BASTOS, Jorge. RJ: Bertrand Brasil, 2013.
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baseados em assinatura, economia circular, o conceito de pague conforme uso, wikinomics,
empréstimos pessoa a pessoa, microfinanciamento, microempreendedorismo, mídias sociais,
o conceito de malha (mesh), Empresa Social, futurologia, crowdfunding215, crowdsourcing216,
cradle-to-cradle217, dados abertos (open source), conteúdo gerado pelo usuário (UGC).
O consumo colaborativo assume os componentes do consumo sustentável de reduzir o
uso de recursos ampliando-o, mas também é uma resposta à crise de 2008, mostrando uma
alternativa às dificuldades econômicas advindas desde então. Numa economia baseada em
serviços compartilhados, ataca-se um dos pilares do consumo moderno, a obsolescência
programada, vejamos o exemplo da ThredUp e do Roupa livre, que consistem em uma
organização popular de redistribuição. A loja online de consignação da ThredUp, com mais
de 400 mil associados, começou reciclando roupas infantis e recentemente incluiu roupas
femininas, tais iniciativas atingem em cheio a indústria do fast fashion, que é baseada na
obsolescência quase que instantânea218. As organizações de compartilhamento trazem uma
maior preocupação com o design do produto e sua durabilidade. Outra característica
diferenciadora é a provisão de um mercado redistributivo de mercadorias já existentes. Outro
ponto de destaque é a valorização de um estilo de vida colaborativo, resumido no termo em
inglês crowd e suas variações crowdfunding, crowdsourcing e crowdlearning, em que um
agrupamento de pessoas reúne-se para financiar projetos, compartilhar soluções e
aprender/ensinar, respectivamente.
A colaboração via consumo traz uma multiplicidade de motivações e arranjos, que
podem se apresentar como mais uma inovação capitalista; na perspectiva Shumpteriana219,
apresenta o capitalismo alimentando-se de sua própria destruição criativa. Ou demonstrar
215

Crowdfunding é uma forma de financiamento alternativa, que surgiu fora do sistema financeiro tradicional. O
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uma nova forma de sociabilidade baseada na partilha representando um ataque à espinha
dorsal da indústria que é a posse.
Um exemplo de atitude revolucionária seria a cerveja de graça, ou melhor, uma
cerveja de código aberto. A Freebeer é feita com base nas tradições clássicas de fabricação
de cerveja, segundo os idealizadores do projeto. Tanto a receita como os principais elementos
visuais da FreeBeer são distribuídos através de uma licença Creative Commons (Atribuição Compartilhamento pela mesma licença 2.5). A licença permite que qualquer pessoa use a
receita ou crie novos produtos a partir dela para fabricar sua própria cerveja livre. A licença
permite também que qualquer pessoa possa modificar o design e os aspectos visuais da
FreeBeer. Assim, pela licença adotada, é permitido inclusive ganhar dinheiro com a
fabricação da FreeBeer, ou com uma nova versão da cerveja. A única condição é que as
modificações e melhorias na fórmula e na identidade visual sejam também distribuídas com a
mesma licença aberta e os créditos sejam dados ao trabalho original220.
Uma maneira alternativa de entender o consumo como baluarte da sociedade atual,
seja ela sustentável ou não, seria compreendê-lo dentro de atitudes e manifestações que se
caracterizam como um ato político. O consumo político certamente não é tão recente quanto
possa parecer. No início do século XX, a campanha White Label, um sistema de rotulagem
antiexploração, dirigiu-se às mulheres americanas para que elas apoiassem através do
consumo de roupas íntimas que tinham o certificado sem exploração221. Já na década de
1960, nos Estados Unidos, trabalhadores agrícolas empregavam com sucesso boicotes de
consumo para pressionar agricultores e proprietários de terras da Califórnia 222 . Afroamericanos também usaram o mercado como uma arena para a política racial. Eles,
repetidamente, boicotavam buscando incentivar o movimento dos direitos civis, sendo o caso
do boicote ao ônibus de Montgomery o mais famoso. Na década de 1970 e 1980, boicotes
foram utilizados como uma ferramenta em todo o mundo numa campanha contra o regime do
apartheid na África do Sul223.
Evidências empíricas sugerem que o uso do consumo político tem aumentado nas
últimas décadas, em parte como resultado dos processos de globalização. Ainda que estas
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condutas tenham maior aderência no primeiro mundo onde se superou boa parte das
necessidades essenciais, os indivíduos podem fazer escolhas mais elaboradas e críticas.
Boicotes e buycots vêm ganhando espaço como ferramenta política. Um exemplo de boicote
foi o movimento contra os produtos franceses por parte dos americanos, após a negativa
francesa de invadir o Iraque em 2003. Aparentemente, o descontentamento americano não foi
expresso em passeatas e violência contra a embaixada francesa, por exemplo; ao invés disso,
optaram por prejudicar as exportações francesas através da redução e/ou não consumo de
seus produtos.
Atualmente, temos no Brasil a iniciativa Lista de Transparência 224 que agrupa
organizações que empregam trabalho escravo; ao disponibilizar essa lista, empresas como
Marisa e Zara tiveram seus produtos boicotados no ano de 2015. Tais informações são
encontradas no site: Repórter Brasil. O buycot pode ser entendido como uma iniciativa, um
prêmio aos produtores e comerciantes que sejam socialmente responsáveis, ou que estejam
alinhados a determinadas posições políticas e ideais de seus consumidores 225. Já o boicote,
termo mais conhecido do léxico comum, resume-se na recusa total de transação. É um
protesto que pretende punir a marca por suas condutas econômicas, políticas, ideológicas,
sociais etc. Em outras palavras, no buycot ocorre a aquisição, já no boicote não.
Quando os cidadãos se engajam em boicotes ou buycots com o objetivo de utilizar o
mercado para sinalizar suas preocupações políticas, pode-se afirmar que estão participando
de atos de consumo político. Isso pode ser definido como a escolha do consumidor baseada
em considerações políticas ou éticas que, de certa forma, legitimam seus produtores. Os
consumidores, nesse contexto, escolhem produtores específicos ou porque querem mudar o
comportamento das instituições, ou porque querem mudar práticas de mercado. Eles as
fazem baseados em considerações de justiça ou equidade ou, ainda, avaliando negócios e
práticas de governo que estejam coerentes com sua visão de mundo.
Independentemente de os consumidores agirem individualmente ou coletivamente,
suas escolhas refletem um entendimento dos produtos além de seu uso material, entendem o
produto inserido num contexto social mais complexo e normativo, o qual pode ser chamado
de “a política por trás de produtos226”. Desta maneira, o não consumo227 também se torna um
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ato político, uma manifestação de extremo livre arbítrio em comparação ao consumo alienado
e compulsório, tal postura pode estar relacionada a uma fase pós-consumo vivenciada em
países como Alemanha e Suécia.
Ao buscar retratar outras formas de vida que não estão pautadas no consumismo e na
lucratividade per se, Arthur Simões partiu, em 2006, em uma viagem de volta ao mundo de
bicicleta com cerca de quinze peças, uma barraca, um fogareiro, duas panelas, ferramentas,
computador e câmera fotográfica. Advogado, descontente com a profissão e com o estilo de
vida que ela demanda, o uso de trajes formais e o isolamento diário em um escritório, assim
advertiu:
Naquele momento da minha vida, a bicicleta representava uma forma de liberdade.
A bicicleta está na minha vida desde os 4 anos. Participei até de umas pequenas
competições de esporte na adolescência. Depois, na viagem, a bicicleta se
transformou em algo que simplificava as coisas: eu estava na viagem e não tinha
que me preocupar em comprar uma passagem de transporte, ou em como eu iria
chegar a tal lugar. A bicicleta era meu meio de transporte e meu meio para conhecer
pessoas e lugares228.

A viagem citada durou três anos e dois meses, passando pelos cinco continentes, por
46 países e por casas de pessoas que aceitavam hospedá-lo. Como meio de financiamento,
Arthur engendrou o projeto Pedal na Estrada e buscou o patrocínio por cerca de um ano; o
projeto objetivava viajar o mundo de bicicleta e coletar informações a respeito de cada povo e
local que o viajante encontrava em sua jornada e divulgar tais informações aos seus
apoiadores de uma maneira que os estudantes pudessem aprender. Algumas escolas, segundo
Artur, não pagavam nada por isso e recebiam o material periodicamente para usar em sala de
aula.
O projeto de Artur nos traz um profundo questionamento: será que a solução para a
vida é consumir mais, acumular coisas, será que isso é o que traz realmente felicidade?
Estudos mostram que o acúmulo de riqueza transforma-se num fardo e o consumo
desenfreado num vício com poucas e passageiras recompensas psicológicas. As posses
acabam possuindo os proprietários. Richard Layard, autor do livro Happiness: lessons from a
new Science, busca relacionar crescimento da riqueza em uma sociedade e o senso da
felicidade da população ao longo do tempo. Tal investigação mostrou que, embora os norteamericanos desfrutem hoje do dobro de renda que tinham em 1957, a porcentagem dos que se
consideram muito felizes caiu de 35% para 30%. Layard mostra que a felicidade individual
aumenta até que a renda média atinja cerca de US$ 20.000 por ano - o nível mínimo de
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conforto – depois desse patamar, aumentos adicionais de renda resultam em retornos em
proporções menores no nível de felicidade229.
O que torna a noção de materialismo tão perigosa é que ela pode privar o indivíduo do
impulso primário de nossa espécie, nossa natureza empática e porque não, solidária. Biólogos
e neurocientistas contemporâneos contam uma história diferente acerca da natureza
humana230. O homem parece ser o mais social da espécie humana, como já comentei sobre a
nossa predisposição a se preocupar com o outro. Ansiamos por companhias e necessitamos
de inclusão social. Muita dessa sociabilidade faz parte de nossas conexões nervosas, a qual
pode ser tanto estimulada quanto eliminada devido a processos de educação e de interação
social. Como exemplo, temos a descoberta dos neurônios espelhos, comumente identificados
como neurônios da empatia. Consideramos sensações cotidianas como naturais, mas estamos
apenas começando a entender que é esta capacidade fisiológica de experimentar o que os
outros estão sentindo – sua alegria, vergonha, desgosto, sofrimento e medo – que nos torna
criaturas sociais.
O que pesquisas recentes acerca do comportamento humano nos mostram? Parece
mesmo que dinheiro não compra felicidade. Embora a pobreza leve ao desespero, aumentar a
riqueza, depois que o conforto módico é atingido, também gera um descontentamento
crescente. O materialismo desenfreado, dificilmente, deixa as pessoas felizes, podendo deixálas cada vez mais alienadas, temerosas, desconfiadas e solitárias. Para Rifkin231, estamos em
busca de pertencer, não de possuir e gastar – o que põe em dúvida as duas premissas que
governam a economia – que as coisas que mais queremos na vida são escassas e que nossos
desejos são ilimitados. Na verdade, as coisas que mais queremos não são escassas, mas
infinitamente abundantes – amor, aceitação e o reconhecimento de nossa humanidade.
Comentando sobre a sua experiência, Artur relatou que muitos viajantes não tinham
quase nada, e que viviam extremamente felizes. Ainda complementou dizendo que naquela
época da viagem ele tinha uma vida simples por falta de opção, e que hoje em dia continua a
ter uma vida simples por escolha, porque quer, mesmo morando em São Paulo. A vida
simples, para ele, significa um contentamento com as coisas que já temos e não uma vida
para consumo. Tal exemplo vivido por Artur remete-nos à ideia de Minimalismo, que
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também se relaciona com o já mencionado movimento Lowsumerism. Os autores do blog The
Minimalists 232, Joshua Fields Millburn & Ryan Nicodemus, comentam:
Então, o que é essa coisa minimalismo? É muito simples: para ser um minimalista
você deve viver com menos de 100 coisas, você não pode possuir um carro ou uma
casa ou uma televisão, você não pode ter uma carreira, você deve viver em lugares
exóticos com nomes difíceis de se pronunciar, você deve começar um blog, você
não pode ter filhos, e você deve ser um homem branco e novo e, também,
proveniente de uma condição de vida privilegiada (Tradução Livre).

O minimalismo não se refere a isso; as pessoas que descartam o minimalismo por
entendê-lo como uma espécie de modismo, geralmente, mencionam ao menos uma das
restrições acima. Minimalismo não é sobre qualquer uma dessas coisas, é um estilo de vida
que se coaduna com o ideal de viver com menos, uma atitude política de não conformidade
com o mainstream, ou o paradigma social dominante de viver de forma afluente. Parece
haver uma confluência a estilos de vida alternativos, marginalizados, todavia que podem
expressar maior contentamento e porque não mais felicidade.
Esta tese cria a noção de homo colaboratus como sujeito em ascensão, resultante das
recentes transformações que norteiam a humanidade na contemporaneidade, contemplando o
período desde o surgimento da propriedade privada ao advento da internet. O homem
colaborativo não é obcecado pela racionalidade e nem pelo lado prosaico da vida. Tenta
enfrentar os dispositivos capitalistas de controle, percebe a tecnocracia moderna, os limites
do Estado. Não se limita às fragmentações e aos produtivismos do cotidiano, reinventa
processos e relações, busca o convívio e a coletividade.
Ao definir o gênero humano, Edgar Morin considerou que a espécie era sapiens
sapiens demens, ou seja, temos um lado racional-dedutivo-empírico imbricado com o míticomágico-imaginário. O conhecimento científico gerou enormes ganhos para a humanidade e
também perdas irreparáveis. Em 1945, as bombas de Hiroshima e Nagasaki exemplificaram
esse fato. Ao nos distanciarmos da religião não nos tornamos melhores nem piores, basta nos
lembrarmos das cruzadas e, mais recentemente, a Guerra ao terror no Oriente médio.
A metafísica, a religião, o senso comum, a ciência devem ser religados, conectados e
sempre questionados. O homem contemporâneo caminha na direção do homo colaboratus. É
um ente em construção permanente e que se enraíza na comunidade. Vive sua solitude, mas
não denega a partilha. De modo complementar e antagônico, convive no espaço público e no
privado. Pratica a alteridade e funda suas ações na empatia e no altruísmo.
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A miopia do Iluminismo acabou por limitar a visão da natureza humana, que por
muito tempo foi considerada como oposta ao mundo natural. O homo colaboratus nega essa
cisão e aposta na dialogia natureza-cultura. A supremacia da tecnociência nos guiou para
longe do dogmatismo religioso, mas enjaulou-nos nos grilhões da instrumentalidade e do
produtivismo. O utilitarismo assumiu o comando da vida, o lucro foi reverenciado, o homo
economicus, calculista e frio, eleito como paradigma.
Apesar do ceticismo dominante, visualizo uma movimentação na direção de uma
sociedade colaborativa, mesmo que seja considerada utópica para muitos. Mesmo sendo
idealista, essa sociedade colaborativa pode sim ser viável. Enunciei, ao transcorrer do texto,
iniciativas tais como, slow food, comércio justo, Economia solidária, Economia de
compartilhamento; centradas no entorno do ser humano, alternativas como essas delineiam
arranjos socioeconômicos possíveis e constituem vias para um futuro menos competitivo e
excludente.
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