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RESUMO 

O consumo é um fenômeno cultural da sociedade contemporânea, um espaço de interação, 

onde são negociados sentidos sociais e políticos. Enquanto campo de pesquisa, o consumo já 

conquistou relevância nos estudos das ciências sociais aplicadas por sua 

multidimensionalidade de expressão e riqueza de materialidades e subjetividades. Nesta 

pesquisa, o objeto de estudo é o “consumo como mediação social para o exercício da 

cidadania”, mediação social entendida a partir de Manuel Martín Serrano. Para atingir essa 

compreensão, exploramos as percepções e os entendimentos do consumo e das ações e 

práticas dos indivíduos sujeitos no contexto urbano na cidade de São Paulo, buscando levantar 

ações e articulações que promovem ressignificações e relações de sentidos. O desafio de 

investigação empírica contempla um estudo qualitativo, utilizando a Teoria Fundamentada 

como procedimento metodológico combinado com a lógica indutiva e os preceitos de 

interpretação como procedimentos analítico-interpretativos. O resultado da análise oferece a 

semantização do “consumo como mediação social para o exercício da cidadania” significado 

como “tática de transposição política”, entendimento limitado ao universo empírico, base 

desta dissertação. 

 

Palavras-chave: comunicação e consumo; mediação; cidadania; teoria fundamentada; 

recepção. 
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ABSTRACT 

Consumption is a cultural phenomenon of the contemporary society, an interaction space, 

where social and political senses are negotiated. As a research field, consumption has become 

relevant in studies of applied social sciences due to its multidimensionality of expression and 

richness of materialities and subjectivities. In this research, the object of study is the 

"consumption as social mediation for citizenship," social mediation understood from Manuel 

Martín Serrano‟s point of view. To achieve this understanding, we explored the perceptions 

and understandings of consumption and the actions and practices of individuals subject to the 

urban context of São Paulo, seeking to raise and joint actions that promote reinterpretation of 

meanings and relationships. The challenge of empirical research includes a qualitative study 

using Grounded Theory as a methodological procedure combined with the inductive logic and 

the rules of interpretation and interpretive analytical procedures. The analysis result provides 

semantization "consumption as social mediation for the exercise of citizenship" as meaning 

"political transposition tactic," limited understanding of the empirical universe, basis of this 

dissertation. 

 

Keywords: communication and consumption; mediation; citizenship; grounded theory; 

reception. 
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1 APRESENTAÇÃO 

 Todo pensamento inclui, de alguma maneira, o pensamento consciente e o 

pensamento inconsciente que dialogam com a realidade objetiva vivida e apreendida.  

 No contexto histórico-social encontramo-nos na “era do consumo” (ALONSO, 2006) 

e, neste contexto, o estatuto da linguagem verbal e não-verbal do pensamento perpassa o 

consumo. O domínio da realidade vivida e apreendida é o domínio do consumo e, segundo 

Baudrillard (2010), seu caráter fundamental é o ilimitado.  

 Embora o consumo tenha o caráter ilimitado, em que pesem os sentidos da palavra 

ilimitado, no bojo desta reflexão está o consumo como fenômeno sociocultural nos seus 

aspectos visíveis, mas, sobretudo, nas possibilidades de leitura e compreensão da sociedade 

pela perspectiva do consumo aplicado na realidade vivida, um todo justaposto e 

sobredeterminado que abrange o ambiente sociocultural, as articulações das ações e das 

práticas, o habitus que formam um complexo que promove a (re)significação e a 

movimentação de sentido de um texto para outro texto social, a mediação. 

 Para além do ato de compra, o domínio do consumo revela linguagem, sistemas de 

códigos, ritos e um ambiente permeável aos fenômenos midiáticos: um conjunto fenomênico 

que compartilha e descobre aspectos da sociedade e o “espírito do tempo” contemporâneo. O 

domínio do consumo também desvenda uma moral de participação e de construção da 

sociedade pela apropriação e manipulação das (i)materialidades: produtos, bens e serviços de 

valor real e e de valor simbólico. Participação individual e/ou coletiva de construção da 

sociedade que não é ingênua, tampouco rudimentar; mas efetivada com uma finalidade social. 

 A sociedade de consumo em que vivemos acumula especificidades e texturas que 

configuram a cultura do consumo. Cultura do consumo que foi constituída e articulada 

principalmente pela inserção e pelo acesso a mercadorias, bens e serviços – antes inexistentes 

- e pela democratização dos usos, que estabeleceram arranjos e criaram diferentes estilos de 

vida, modificando comportamentos e processos comunicacionais individuais e coletivos. 

Esses comportamentos e processos comunicacionais próprios da sociedade de consumo 

modificaram também as articulações, práticas, experiências e ações sociais na vida cotidiana 

que passaram a ser realizadas não só pública, mas expansivamente, em contraposição à 

conduta e à ação privada, particular, reservada às formações sociais anteriores àquelas da 

sociedade de consumo. Participar da sociedade de consumo é uma forma de exercer a 

cidadania dado que os sujeitos consumidores econômicos são os mesmos sujeitos cidadãos 

revestidos de direitos civis, políticos e jurídicos.  
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 Este estudo trata do tema “consumo como mediação social: a comunicação e a 

articulação entre as práticas e o habitus para o exercício da cidadania”. Nele, propomos 

elaborar um pensamento sobre o consumo utilizando as Teorias das Mediações de Manuel 

Martín Serrano, Raymond Williams e Jesús Martín-Barbero e de pela perspectiva da dinâmica 

dos movimentos de (re)significação de sentidos neste tempo contemporâneo.  

 O consumo é um conjunto de processos socioculturais (BACCEGA, 2008) que 

comporta estudos de diferentes dimensões; e cidadania é um conceito sócio-histórico, que se 

movimenta no continuun do tempo, tendo um entendimento nesta sociedade de consumo. Este 

estudo vai explorar o consumo tendo a cidadania como categoria relacional de reflexão e de 

interação dialógica localizada no ambiente comunicacional da contemporaneidade.    

 O trabalho está dividido em duas partes, sendo a primeira inteiramente dedicada à 

empiria e aos elementos sensíveis emergidos na pesquisa de campo e que formam a base e os 

limites de análise e interpretação deste estudo à luz da lógica indutiva de Stuart Mill e dos 

preceitos de interpretação de Umberto Eco. A segunda parte está destinada à problematização 

teórica do tema “consumo como mediação para o exercício da cidadania”. 

 A parte I está organizada em nove capítulos que compreendem os significantes 

empíricos e suas correlações, aproximações e reflexões teóricas iniciais. O capítulo 1 trata da  

metodologia de análise e apresenta o “mapa noturno” apropriado para iluminar pontos 

sensíveis para  análise e interpretação. No capítulo 2 discorremos sobre as Teorias das 

Mediações e os limiares teóricos. O capítulo 3 cuida da abordagem prática do estudo e traz as 

percpectivas de ação, transformação e organização. No capítulo 4 analisamos informação, 

desejo, o outro e discorremos sobre o relativismo do elemento necessidade. No capítulo 5 

discutimos sobre significantes, o real e o simbólico. No capítulo 6 são examinados os 

elementos representações, status e conotações de igualdade. No capítulo 7 trazemos a 

discussão para o campo do consumo, suas expressões, sentidos e metáforas. O capítulo 8 é 

dedicado à análise do conceito cidadania na relação com eduação, interação, espaço e justiça. 

No último capítulo 9 da parte I oferecemos entendimentos sobre a liberdade em diferentes 

perspectivas neste contexto da sociedade de consumo. 

 A parte II trata da problematização teórica que constitui e sustenta a significação do 

“consumo como mediação social para o exercício da cidadania”. O capítulo 1 analisa os 

domínios dos códigos como fonte de poder: identidade e diferença. No capítulo 2 discorremos 

sobre estratégias e práticas como lógicas de ação e de práticas sociais. No capítulo 3 

examinamos o consumo como participação social. A natureza mediadora de processo, 

relações e intenção são tratadas no capítulo 4. O capítulo 5 oferece proposições que dão 
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suporte para a semantização do “consumo como mediação social para o exercício da 

cidadania”. E o capítulo 6, e último da parte II, significa o “consumo como mediação social 

para o exercício da cidadania”, fechando este estudo que busca um conhecimento do mundo 

social contemporâneo. 

 Conhecimento do mundo social que, para Bourdieu (2010), é o conhecimento das 

categorias inseridas em ambiente que o tornam possíveis e inteligíveis e em que está em jogo 

a luta política, na pólis. Luta ao mesmo tempo teórica e prática pelo poder de conservar ou 

transformar o mundo social conservando ou transformando as categorias de percepção desse 

mundo social. As lutas teóricas e práticas são lutas filosóficas e as abordagens filosóficas 

fundamentam os processos de participação para instituição e transformação sociais, visto que 

“o processo de instituição, de estabelecimento, quer dizer, a objectivação1 e a incorporação 

como acumulação nas coisas e nos corpos das suas condições de produção é que tendem a 

gerar as condições da sua própria reprodução” (BOURDIEU, 2010, p. 100). 

 A sociedade enquanto organização de indivíduos é um sistema aberto composto por 

indivíduos com intenções (BURKE, 1980), um campo complexo de ação e negociação 

constante, em que incidem os significantes e os interesses sociais. As escolhas e as 

negociações são individuais e coletivas. Escolhemos e negociamos de forma relacional e é na 

relação que se estabelecem sentido e significado (ROBERTO DA MATTA  e EVERARDO 

ROCHA). Nesse campo de escolhas, as negociações e as ações ganham poder de 

transformação e é aí que ocorrem as transformações da sociedade.  

 No pensamento de Montesquieu (apud BOURDIEU, 2010, p. 239), não se 

transforma a sociedade por decreto. O que transforma uma sociedade são seus sujeitos, os 

indivíduos sociais que, motivados por demandas, coerções e intenções individuais e coletivas 

de valores intrínsecos e extrínsecos, agem. “A acção2 é uma espécie de luta entre a história 

objectivada3 e a história incorporada, luta essa que dura por vezes uma vida inteira para 

modificar o posto ou modificar-se a si mesmo, para se apropriar do posto ou ser por ele 

apropriado” (BOURDIEU, 2010, p. 103). As mudanças sociais inicialmente são lentas para 

ganhar força com o movimento da sociedade, “entre as posições e as atitudes, quer dizer, 

entre a história objectivada4 e a história incorporada” (BOURDIEU, 2010, p. 94). 

                                                 

1
 Grafia utilizada na tradução. 

2
 Grafia utilizada na tradução. 

3
 Grafia utilizada na tradução. 

4
 Grafia utilizada na tradução. 
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 A força real ou simbólica da transformação é fundada na realidade e assim, “acto5 ou 

força simbólico só é bem sucedido porque está bem fundado na realidade” (BOURDIEU, 

2010, p. 239). Assim como as mudanças sociais significantes, os termos também mudam e se 

transformam pelo movimento histórico. “Na lógica dialética, de Hegel e Marx, os termos 

mudam de posição, modificam-se pelo movimento histórico, trocam de lugar, são mediadores 

e mediados um do outro” (FREDERICO, 2008, p. 83). Os termos ganham conotações.  

 As transformações fundadas na realidade são efetivadas por ações sociais em 

momentos concretos, como atuação em movimentos e lutas para reconhecimento de direitos, 

existência e participação em grupos, instituições e organizações de representação coletiva, que 

ganham status de experiências constitutivas e desenvolvem o espírito emancipatório de seres 

livres para determinar os destinos dos indivíduos, os próprios cidadãos. Isso porque “a 

igualdade social se concretiza à medida que o indivíduo deve ter liberdade para satisfazer suas 

necessidades materiais da forma como melhor lhe convier” (GUIMARÃES, 2000, p. 37). 

 Os limiares enquanto lugares de experiências iniciatórias ou “zonas que 

correspondem aos ritos de passagem” (FERRARI, 2008, p. 48) são territórios neutros, de 

confluência de alcance e distanciamento epistêmico, de ação e retroação que desempenha a 

função de significação. “Ultrapassar o limiar é também conduzir-se para aquém da 

significação” (FERRARI, 2008, p. 49), num movimento de ressignificação e de apropriação 

de sentido. 

 Em sua Teoria das Ideias, Platão (2010) desenvolveu a noção de que o homem está 

em contato permanente com dois tipos de realidade: a sensível e a inteligível. Para ele, o 

conhecimento sensível ocupa-se dos objetos sensíveis que são as imagens das ideias; o 

conhecimento inteligível volta-se para os modelos dos objetos sensíveis, ou seja, as ideias. O 

nível das ideais é, portanto, o nível que se operam as percepções, das verossimilhanças, 

concepções, conceitos, memória, intenções. Já o nível das ações é o nível das intenções, das 

determinações, das realizações, dos usos, das atuações, apropriações. Essas duas perspectivas, 

abstrata e concreta, são concorrentes na participação social e envolvem questões relativas ao 

jogo de luta nos âmbitos das ideias e das ações, da doxa e da práxis, para manter ou 

transformar o estado de coisas, a ordem social. 

 A passagem de um plano para outro, de um lugar para outro, ou de um texto para 

outro pode ser operada pelas metáforas. As metáforas agem nas representações da realidade 

vivida e apreendida, na vida real. Martín-Barbero coloca que “los câmbios de fondo em 

                                                 

5
 Grafia utilizada na tradução. 
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cualquier âmbito del conocimiento comienzan por um cambio em las metáforas”6 (MARTÍN-

BARBERO, 2011, p. 454). Baudrillard nos fala sobre mentalidade sensível como regente do 

sentido real e simbólico da vida cotidiana (BAUDRILLARD, 2010). Entreguemo-nos aos 

pensamentos sensíveis, às realidades inteligíveis e às mudanças das metáforas para esta 

dissertação. 

                                                 

6
 Tradução livre da autora: “as mudanças de fundo em qualquer âmbito do conhecimento começam com a 

mudança nas metáforas”. 
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2  INTRODUÇÃO 

 A sociedade de consumo concretiza o modus vivendi do mundo contemporâneo, que 

passou a ser orientado pela cultura do consumo ao mesmo tempo em que o consumo se tornou 

objeto de estudo em campos interdisciplinares e complementares de construção de saber e 

pela forma de expressão social e comunicacional, rica de materialidades e subjetividades. A 

riqueza dos elementos subjetivos, como necessidade e desejo, por exemplo, e da 

materialização objetiva pela escolha dos produtos de consumo de valor real e simbólico está 

presente no cotidiano, onde ocorrem as relações e as transformações sociais. A vida social é 

constituída por sistemas de códigos e de símbolos que ganham sentido nas relações entre 

indivíduos e entre indivíduos e a sociedade. Os grupos sociais se identificam e se agregam por 

comportamentos, atitudes, talentos, conhecimento, modos de falar e vestir, estilos de viver e 

se diferenciam pelos mesmos aspectos. Dessa maneira, os produtos e bens que consumimos 

deixam de ser mercadorias e se transformam em símbolos comunicacionais e sociais com 

significados acordados tacitamente. 

 Os contextos comunicacionais são ambientes onde se dão as interações a as trocas. 

Comunicar é trocar mensagens, partilhar sentidos e os estudos da comunicação são “processos 

que ocupam a cada dia um lugar mais estratégico em nossa sociedade, já que, com a 

informação-matéria-prima, situam-se até mesmo no espaço da produção e não só no da 

circulação” (MARTÍN-BARBERO, 2009, p. 282). O processo comunicacional “é, antes de 

tudo, uma práxis objetiva” (HOHLFELDT, 2010, p. 61), uma prática manifestada na 

concretude da realidade objetiva, e os estudos de comunicação sempre existiram para 

compreender momentos socioculturais, a sociedade em determinados momentos. Entretanto, a 

comunicação alcançou campo de destaque e se transformou num verdadeiro fenômeno 

sociocultural com os processos mediadores – de produtos, imagens, representações de 

sentidos reais e simbólicos – institucionalizados pela e na sociedade de consumo, com a 

invenção, ascensão e força dos meios e dos canais de comunicação e da publicidade. Nessa 

sociedade influenciada pela mídia foi estabelecido um novo imaginário social com novas 

ações, práticas e relações sociais. 

 Nesta pesquisa, visamos refletir acerca do tema “o consumo como mediação social: a 

comunicação e a articulação entre as práticas e o habitus para o exercício da cidadania”. O  

objeto de estudo é o “consumo como mediação para o exercício da cidadania”, tendo como 

objeto empírico a verificação das inter-relações comunicação-consumo-cidadania nas ações e 
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práticas dos indivíduos de uma metrópole, no caso a cidade de São Paulo, além da 

compreensão destes indivíduos do que seja cidadania.  

 A comunicação se desenvolve nas interações sociais, o consumo é um fenômeno 

sociocultural e o termo cidadania não encerra uma única definição teórica. Representa um 

sentimento comunitário e de liberdade, e sofreu alterações de definição, representação e 

interpretação ao longo das experiências práticas dos indivíduos na história. “Cada época 

produz práticas e reflexões sobre cidadania muito distintas” (KARNAL, 2010, p. 135-136). 

Cidadania é, pois, uma construção social e uma prática que adquire seu sentido pleno no 

processo histórico de participação dos indivíduos na sociedade da qual fazem parte. 

 A problematização nos leva a pensar a dimensão do “consumo como mediação para o 

exercício da cidadania” na sociedade do consumo pela centralidade da inter-relação 

comunicação-consumo na contemporaneidade e pelo caráter dinâmico e de prática coletiva 

que envolve a noção de cidadania. A partir disso pretendemos responder às perguntas: como 

acontece a articulação entre práticas de consumo e as práticas de comunicação? Como 

funciona o consumo nas mediações das relações sociais? Qual a relação entre consumo e 

cidadania na perspectiva dos indivíduos-sujeitos? 

 Pensar a dimensão do “consumo como mediação para o exercício da cidadania” 

como problema de pesquisa tem relevância pela presença consubstancial do fenômeno 

consumo na sociedade e pela aplicação empírica da teoria das mediações para a formulação 

de uma dimensão de análise da sociedade contemporânea. A possibilidade de refletir acerca 

do conceito de cidadania na cotidianidade da sociedade de consumo completa a 

experimentação que vai testar conceitos em experiências vividas, num tensionamento 

dialético entre a doxa e a práxis. 

 O referencial epistemológico e teórico da pesquisa que aqui se delineia é ancorado 

nas teorias da comunicação, nos estudos do consumo como fenômeno sociocultural e nos 

estudos sobre cidadania pela dimensão da evolução do conceito ao longo da história 

sociocultural da humanidade. A investigação proposta tem como princípio apreender o 

sentido do “consumo como mediação social para o exercício da cidadania” no ambiente 

comunicacional.  

 Para delimitar a área de estudo (STRAUSS e CORBIN, 1990), estabelecemos como 

hipótesde de trabalho7: (1) o consumo promove o exercício da cidadania; (2) os produtos e 

                                                 

7
 Segundo OROZCO GÓMEZ, Guillermo e GONZÁLES REYES, Rodrigo. Una cortada metodológica – 

abordajes cualitativos en la investigación en comunicación, medios y audiencias. México: Tintable, 2012, p. 

41-46. 
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serviços são materialidades das quais os indivíduos se apropriam/usam para o exercício da 

cidadania; e (3) o consumo é um lugar de onde provêm construções e/ou afirmações de poder 

que configuram a participação social e funciona como mediação para o indivíduo exercer sua 

cidadania. 

 Como objetivo teórico, propomos pensar e significar o “consumo como mediação 

para o exercício da cidadania” tendo como referencial teórico os preceitos de Raymond  

Williams (1979), Manuel Martín Serrano (2008) e Jesús Martín-Babero (2009). Para abraçar o 

tema, vamos trabalhar aproximando-nos dos Estudos Culturais, como teoria crítica, que 

“operam com uma concepção interdisciplinar que utiliza teoria social, economia, política, 

história, comunicação, teoria literária e cultural, filosofia e outros discursos teóricos” 

(KELLNER, 2001, p. 42) e são referência para a observação, investigação e análise da 

sociedade pela perspectiva dos fenômenos e transformações sociais, políticas e culturais.  

 Os Estudos Culturais abrangem diferentes linhas e o estudo das mediações, ou a 

teoria das mediações, é uma vertente dos Estudos Culturais que envolve os estudos das 

construções das relações culturais e sociais operadas nas experiências cotidianas, onde 

ocorrem as transformações comunicacionais e sociais. Assim, pela perspectiva das Teorias 

das Mediações de Williams, Martín-Barbero e Martín Serrano, cujos eixos de reflexão 

perpassam matrizes culturais distintas, processos sociais, articulações e relações de sentido 

manifestados na vida cotidiana, vamos centrar o pensamento nos aspectos do consumo que 

são sensíveis aos consumidores e são afirmados por presenças.  

 Presenças que alcançaram valor e sentido social, considerando que, para reconhecer 

valor e sentido de estar aplicado no cotidiano, há que haver uma significação existencial, 

social, de aspiração, necessidade ou desejo. Presença que passa pelas relações e articulações 

entre indivíduos e se mostra visível nos produtos e bens de consumo. 

 Para atingir a compreensão do “consumo como mediação social: a comunicação e a 

articulação entre as práticas e o habitus para o exercício da cidadania”, definimos como 

objetivos empíricos: (1) mapear as ações e práticas de consumo que promovem o exercício da 

cidadania do indivíduo-sujeito no contexto urbano de uma metrópole; (2) identificar o que é 

entendido como cidadania; (3) levantar as articulações das e nas práticas de comunicação e de 

consumo no e para o exercício da cidadania; e (4) analisar as relações do eixo comunicação-

consumo-cidadania na vida cotidiana pelas expressões do real material e do que dá significado 

simbólico a este real. 

 A justificativa do estudo se ancora no fato de que a sociedade contemporânea 

apresenta mudanças dado que ganhou novos contornos com as transformações sociais que 
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estão ocorrendo no tempo presente, em função da penetrabilidade da mídia no contexto 

sociocultural, da introdução e democratização de usos de produtos e de produtos tecnológicos 

que modificaram sensibilidades e sensações e condutas, além do acesso de novos 

consumidores ao mercado de consumo. Fatores culturais que incorporaram saberes e 

comportamentos de consumo e que formam campo fértil de reflexão e de pensamento. 

Entendimento que é fundamentado em García Canclini, para quem: “o consumo serve para 

pensar” e para expressar a “racionalidade integrativa e comunicativa de uma sociedade” 

(GARCÍA CANCLINI, 2008, p. 58 e 63).  

 “A noção de „cultura do consumo‟ implica que, no mundo moderno, as práticas 

sociais e os valores culturais, ideias, aspirações e identidades básicos são definidos e 

orientados em relação ao consumo” (SLATER, 2002, p. 32). Com efeito, essa cultura 

orientada para o consumo influenciou a sociedade moderna como um todo, estabelecendo 

padrões regulares na vida cotidiana e se revelando essencial para a naturalização e 

universalização dos produtos e serviços para as grandes massas e para a democratização 

funcional dos usos. “O lugar do consumo é a vida cotidiana. Esta não é apenas a soma dos 

fatos e gestos diários, a dimensão da banalidade e da repetição; é um sistema de interpretação. 

A quotidianidade8 constitui a dissociação de uma práxis total numa esfera imanente, fechada e 

abstrata, do „privado‟” (BAUDRILLARD, 2010, p. 26). A cotidianidade é o território de 

reconhecimento, articulação e reflexão de sentidos comunicacionais. É também lugar de 

circulação de produtos materiais e simbólicos, local em que se cristalizam os ideais, 

princípios, desejos, ações, realizações por meio de atos e práticas. A cotidianidade é o espaço 

de realização e transformação social e comunicacional, o nível a partir do qual as interações 

sociais e a comunicação evoluem (BAKHTIN, 1988). 

 O campo deste estudo das relações comunicação-consumo-cidadania é amplo, 

multidimensional, aceita e compreende muitas relações conceituais e apresenta características 

de fenômeno entendido como “a ideia central de um evento, acontecimento ou incidente, na 

qual um conjunto de  ações ou interações é direcionada e gerenciada ou na qual um conjunto 

de ações é relatado” (STRAUSS e CORBIN, 2990, p. 96). Entretanto, as linhas de 

investigação do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Práticas de Consumo da 

ESPM e as hipóteses de trabalho enquadram a reflexão analítico-interpretativa proposta nesta 

pesquisa. Com esse entendimento e visando o melhor aproveitamento do campo dado ao 

caráter fenomenológico do consumo, para a pesquisa empírica adotamos os princípios 

                                                 

8
 Grafia utilizada na tradução. 
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metodológicos da Teoria Fundamentada  (STRAUSS e CORBIN, 1990) que oferece preceitos 

para investigação e análise teórica a partir da e fundamentalmente pela perspectiva da prática.  

 A Teoria Fundamentada (TF) é uma metodologia de pesquisa de natureza 

exploratória que enfatiza o desenvolvimento analítico-interpretativo pela emersão de 

significantes num fluxo simultâneo de investigação e análise teórica (STRAUSS e CORBIN, 

1990). Metodologia que  “permite que os dados encontrados guiem a teorização” 

(FRAGOSO, 2011, p. 20 e 111).   

 Com o conhecimento empírico associado à reflexão teórica confrontamos 

pensamento e realidade, conceito e aplicação, num movimento de saber prático e de 

investigação teórica fundamentada. Esta pesquisa se assenta na dinâmica da sociedade que 

(re)elabora novas configurações sociais, criando novas matrizes culturais. E o trabalho se 

justifica pela ampliação dos estudos de consumo como fenômeno sociocultural e 

comunicacional pela possibilidade de expansão dos estudos de mediação nas textualidades e  

multidimensionalidades da trama cultural contemporânea. 

 

Contextualização do tema/objeto 

 

 Ao curso de evolução da história da humanidade foram estabelecidas diferentes 

formações sociais que se transformaram no tempo e no espaço pela ação concreta dos 

indivíduos. No processo de constituição dessas organizações sociais, territoriais e culturais –, 

cidades-estados como agrupamentos político-territoriais até a formação de cidades – nações 

histórico-culturais –, os indivíduos buscaram igualdade jurídica e econômica como demanda 

para fazer parte da construção dos rumos da sociedade, em movimentos públicos e privados e 

de ação individual e coletiva. As experiências e práticas individuais e coletivas resultados 

destes processos foram inscritas na história como forças de mudanças e transformações nas 

estruturas políticas, econômicas e sociais. Essas mudanças levaram ao reconhecimento dos 

indivíduos como sujeitos que atuam e constroem a sociedade, os responsáveis pelas 

conquistas de direitos civis, sociais e políticos; conquistas que são caracterizadas pelo 

sentimento de comunidade e de liberdade, mesmos fundamentos essenciais e permanentes dos 

indivíduos-sujeitos, dos agentes sociais. O sentimento de comunidade remete ao entendimento 

de que em uma comunidade os integrantes são iguais. A liberdade é um valor humano e uma 

manifestação pública que é mediada pela ação e pela linguagem. 

 Hoje, o mundo contemporâneo, entendido “como um período de transição no qual 

estaríamos deixando de ser como éramos e nos tornando diversos do que já fomos” 
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(CASTRO, 2008, p. 132), é o lugar onde se dão as interações sociais, culturais e 

comunicacionais e as transformações; e, por ser lugar de transformações, os velhos e novos 

paradigmas convivem e exibem graus variáveis de (co)existência, mas também de turbulência, 

ruptura e (re)acomodação (CASTRO, 2008). O sujeito social contemporâneo, de que falamos 

no objetivo número um, é o consumidor, que nasceu da realização do interesse individual 

revestido de liberdade, razão e poder de escolha na sociedade industrializada, tanto com 

direito quanto com capacidade para ordenar aspirações, anseios e ideais, ou seja, um agente 

social com autonomia. Essa autonomia lhe confere o poder, consciente ou inconsciente, de 

modificar o estado de coisas. Dessa maneira, “o sujeito social enquanto indivíduo cria e 

define a si mesmo e está intimamente ligado à autocriação por meio do consumo: é em parte 

através do uso de bens e serviços que nos formulamos enquanto identidades sociais e 

exibimos essas identidades” (SLATER, 2002, p. 39). 

 Esse movimento de interseção não é uma amálgama ou síntese de saberes, é um 

movimento transdisciplinar que abrange diferentes vertentes diretamente relacionadas com o 

contexto social (singular) e suas épocas (plural). “Nas condições plurais da modernidade 

tardia, em que o social e o cultural se tornam indistinguíveis, [...] há a emergência de novas 

formas de arranjos sociais, políticos, econômicos” (CONNOR, 1993, p. 56 e 29). Nessas 

novas formas de arranjos sociais, políticos, econômicos residem oportunidades para estudos 

pela tensão entre a tradição e o novo, entre a manutenção e a ruptura de ordens de se colocar 

como palco de reflexão e experimentação sobre novas dinâmicas sociais. 

 A comunicação é “um processo social básico de partilhamento de sentido através da 

materialização de formas simbólicas” (FRANÇA, 2010, p. 41) e o lugar em que convergem os 

sentidos sociais, reais e simbólicos. Os estudos do consumo interseccionados com a 

comunicação e a cidadania têm amparo no próprio consumo como forma de expressão social, 

comunicacional, cultural e política. E, enquanto fenômeno sociocultural e comunicacional, 

oferece espaço para pensar novos conjuntos de processos e texturas socioculturais para a 

compreensão de mais uma dimensão de expressão social, de elo e conexão entre indivíduos e 

a sociedade. 

Na ausência de um paradigma ou de algum candidato a paradigma, todos os 
fatos que possivelmente são pertinentes ao desenvolvimento de determinada 
ciência têm a probabilidade de parecerem igualmente relevantes. Como 
consequências disso, as primeiras coletas de fatos se aproximam muito mais 
de uma atividade ao acaso do que daquelas que o desenvolvimento 
subsequente da ciência torna familiar (KUHN, 2001, p. 35). 

 Com o entendimento de Kuhn ofereceremos uma visão sobre especificidades e 

texturas da cultura do consumo na inter-relação com a cidadania e pela perspectiva dos 
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sujeitos consumidores econômicos que são os mesmos sujeitos cidadãos revestidos de direitos 

civis, políticos e jurídicos. 

 “O conceito de cidadania é uma construção fundamentalmente histórica que 

comporta dimensões simultaneamente sociais, políticas e culturais” (ZERON, 2010, p. 106). 

Na Antiguidade, ser cidadão tinha o caráter de participação popular nos destinos da 

coletividade e carregava no âmago a ideia de soberania do povo. No Império Romano, 

“cidadania deixou de representar a comunidade de habitantes de um território circunscrito, 

para englobar senhores do império, fossem ricos ou pobres, habitassem em Roma, na Itália, 

ou nos territórios conquistados” (GUARINELLO, 2010, p. 43). A noção contemporânea de 

processo de inclusão social foi germinada no Renascimento e evoluiu no continuun do tempo 

pela influência dos fenômenos e epifenômenos socioculturais de cada período histórico, mas 

não perdeu o eixo da prática social e a relação com liberdade, expressão e base material: 

“trata-se de permitir que a livre expressão, uma das maneiras de interpretar e praticar a 

cidadania possa ser exercida sobre a base material que sustenta a vida humana” (RIBEIRO, 

2010, p. 399), isto é, de participar livremente da cultura do consumo como base material da 

sociedade de consumo. 

 A cultura é um conceito de vários significados e é “indissociável do processo de 

produção de sentido supremo, como produção da existência em geral” (PINTO, 1979, p. 123). 

A cultura pode ser entendida como o conjunto de manifestações humanas adquiridas em 

sociedade e que envolvem o conhecimento, as artes, os costumes, as leis, comportamentos, 

ideias. Ela é repassada dentro dos núcleos e pelas unidades familiares e transmitida 

socialmente, numa dinâmica de seleção e apreensão de sentidos e ressignificações pela 

própria natureza dos movimentos da sociedade de manutenção e descarte de significantes. No 

ambiente familiar e social, a transmissão e a herança das histórias se entrecruzam com outras 

histórias formando novas textualidades. E não é somente a transmissão e herança das histórias 

que formam novas textualidades, mas também a introdução e a naturalização nos núcleos 

sociais de artefatos, produtos, de um mundo de objetos, sobretudo advindos da revolução 

industrial, que ganham significado e produzem novas práticas e remetem a novas tramas, 

novos sentidos, criando novas culturas textualizadas. Nessa “cultura textualizada, na qual o 

sentido e a fruição de um texto remetem sempre a outro texto” (MARTÍN-BARBERO, 2009, 

p. 300), o consumo admite contornos simbólicos e reais e remete a outras tramas e dimensões 

simbólicas e reais. Cultura e consumo se entrelaçam nas textualidades da sociedade do 

consumo e nessas textualidades residem potências analíticas significantes. 
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 Mas, apesar da potência analítica significante, a sociedade de consumo tem sido alvo 

de críticas de escolas filosóficas, sociológicas, antropológicas, sobretudo pela perspectiva 

capitalista de estudos da sociedade, em que as generalizações da forma-mercadoria e os 

excessos de produção se sobrepõem aos processos de constituição de sentido social real e 

simbólico, tão peculiares à cultura do consumo.  

 Estudar as mediações pela perspectiva do consumo como constructo e fenômeno 

sociocultural na relação com a cidadania é abrir espaço para reflexões acerca de novas tramas 

e textualidades nos contextos das práticas contemporâneas, supondo que o consumo como 

mediação concorre, então, para ser reconhecido como território de construção, negociação e 

apropriação de sentido articulado no cotidiano familiar e pela repetição de práticas culturais. 
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3 PARTE I - A EMPIRIA E OS ELEMENTOS DE ANÁLISE 

3.1 A EMPIRIA, A METODOLOGIA DE ANÁLISE E DE INTERPRETAÇÃO: O “MAPA 

NOTURNO” E O “CAMINHO PARA AS ESTRELAS” 

As teorias das mediações foram criadas para compreender fenômenos e relações 

práticas em determinados meios e traz em seu bojo a ideia de processo ativo e de intercessão 

entre concepções diferentes. O próprio termo mediação ou mediações carrega em si a palavra 

meio, mas seu conceito não se encerra como teoria metodológica para compreender as 

relações intermediárias puras. São também conjuntos de ensinamentos utilizados para 

interpretar e compreender relações e fenômenos subjetivos, qualitativos. 

Consumo e cidadania são concepções diferentes, que compreendem conceitos e 

ideais de naturezas distintas e apropriações diversas nas inter-relações entre sujeito e contexto 

social, mas estão presentes nos fenômenos da vida vivida e entremeadas e entrelaçadas na 

sociedade. 

A utilização da Teoria Fundamentada (Grounded Theory) foi a escolha de 

metodologia de pesquisa pela natureza exploratória e orientada para os dados qualitativos 

oferecidos pela Teoria Fundamentada (TF), e que consiste numa abordagem indutiva que 

focaliza o campo como passo primeiro e território para emersão e geração de elementos para o 

desenvolvimento da reflexão teórica.  

A Teoria Fundamentada é derivada indutivamente do estudo do fenômeno 
que estuda. Isto é, ele é descoberto, desenvolvido e provisoriamente 
verificado por meio de sistemática coleta de dados. Portanto, a coleta de 
dados, a análise e teoria possuem relação entre si. Não se começa com uma 
teoria para prová-la. Começa-se com uma área de estudo em que se permite 
e emersão do que é relevante (STRAUSS e CORBIN, 1990, p. 23). 

A TF é um método analítico9 e se mostra eficaz na investigação de fenômenos e 

relações sociais, sobretudo, de espectro simbólico cujo processo de codificação pede aporte 

interpretativo do pesquisador. A metodologia é flexível na coleta de dados, o que permite 

revisão e ajustes ao longo do processo; e profícua na concepção de objeto de estudo. No 

processo de produção de dados, a observação e a teorização andam juntas, em movimentos 

circulares e reflexivos. Os dados, elementos e conceitos emergentes e surgidos do trabalho de 

campo possibilitam novas perspectivas críticas sobre o objeto estudado, formando a base de 

                                                 

9
 A Teoria Fundamentada (Grounded Theory) foi criada em 1967 pelos sociólogos Barney Glaser e Anselm 

Strauss como abordagem para a compreensão da experiência social. 
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teorização e sustentação da reflexão epistemológica (STRAUSS e CORBIN, 1990). 

A pesquisa empírica base deste trabalho foi realizada na cidade de São Paulo, nos 

meses de setembro, novembro e dezembro de 201210 e janeiro de 2013. Com base no eixo 

teórico e nas linhas de investigação do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e 

Práticas de Consumo da ESPM, delimitamos a área de estudo (STRAUSS e CORBIN, 1990) 

que contemplou os campos “participação social, cidadania e consumo” para a coleta de dados. 

Os campos temáticos foram definidos objetivando emergir um conjunto de elementos para 

exploração, análise e reflexão teórica da problemática “consumo como mediação para o 

exercício da cidadania”, tendo como premissa o consumo como um processo ativo que 

oferece ressignificação material comunicável de uma ordem contemporânea. Por estar 

impregnado em toda atividade social, o consumo tem propriedades palimpsêsticas em que são 

acumuladas diferentes e diversas noções sem um conceito fixo ou significado fixo, imutável. 

A perspectiva da cidadania ultrapassa a perspectiva do direito, tendo a ver com a integração 

social (GARCÍA CANCLINI, 2008, p. 187). As teorias das mediações foram concebidas a 

partir dos Estudos Culturais como processos ativos, em que se supõe consciência, prática e 

existência social e material (WILLIAMS, 1979, p. 46). A teorização da interseção “consumo e 

cidadania” teria, então, como espectro um lugar onde ocorressem um processo ativo, 

consciente e prático, para as confluências epistemológicas dos dois campos, ou seja, um lugar 

de concepção de racionalidade que ligasse o consumo à cidadania. Com diz García Canclini, 

“trata-se de conceber uma racionalidade para entender as razões e as estruturas de 

negociações das questões da vida cotidiana” (GARCÍA CANCLINI, 2008, p. 23). 

Para a coleta de dados, foi elaborado um roteiro-guia com sessenta enunciações, 

afirmações e perguntas organizadas entre os três temas. As enunciações e as perguntas 

nortearam a dinâmica dos grupos e as afirmações funcionaram ora como estímulo para o 

pensamento e a interação dos componentes ora como confirmação de pensamentos e 

respostas. O roteiro-guia foi aplicado a grupos focais e a uma entrevista em profundidade; e a 

seleção de pessoas foi realizada após prévias abordagens, negociações e agendamentos de 

moradores da cidade de São Paulo. 

Grupo focal e entrevistas em profundidade são técnicas de coleta de dados de 

abordagem qualitativa (BAUER e GASKELL, 2002) e foram utilizadas para a emergência dos 

dados, para a compreensão dos conceitos, relações e inter-relações, significações e 

                                                 

10
 Não foi realizado grupo focal em outubro de 2012 em função de probabilidade de viés de voto pela realização 

das Eleições Municipais de 2012, o que não foi constatado com a verificação nos grupos focais de janeiro de 

2013. 
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ressignificações na interface “consumo-cidadania”. O universo de pesquisados foi definido 

inicialmente levando em conta a segmentação de jovens (homens e mulheres); homens 

(casados e solteiros); mulheres (com filhos e sem filhos); idosos (homens) e idosos (mulheres) 

de diferentes segmentos econômicos e lugares de falas, o que totalizaria o número de cinco 

grupos. Entretanto, no trabalho de campo, logo na realização do pré-teste, aplicado para a 

identificação de perguntas-problema e verificação de formato (que, sem mudanças essenciais, 

acabou sendo incorporado no corpus) foi constatada a inoperância dessa segmentação, 

sobretudo pelo fato de que as pessoas que concordaram em fazer parte dos grupos nem 

sempre se encaixaram conforme os segmentos estabelecidos. Dessa maneira, e também 

devido à dificuldade de arregimentar pessoas dispostas a falar, passamos a buscar indivíduos 

que tinham a possibilidade de estar em lugares que lhes eram comuns, porém nem sempre 

com as mesmas condições, posições e objetivos - lugares de fala -, o que de certa maneira foi 

mais acertado e profícuo porque representou mais fielmente a sociedade no seu estado de ser e 

de estar, com pessoas de diferentes pensamentos e posições em locais comuns. Com essa nova 

postura, foram realizados onze grupos focais11 que representaram unidades sociais mínimas 

(BAUER e GASKELL, 2002), e de diferentes lugares de fala, totalizando, junto com a 

entrevista individual12, a participação de quarenta e cinco pessoas13 economicamente ativas. 

Essas unidades sociais mínimas representaram pensamentos convergentes e dissonantes, 

ratificando o entendimento de Ammann, que diz que “a sociedade não é uma unidade, mas um 

sistema de produção de forças e relações sociais” (AMMANN, 1978, p. 52). 

Os grupos focais e a entrevista em profundidade foram realizados em locais 

públicos14 e privados15. O processo de coleta de dados e elementos transcorreu com 

espaçamentos desiguais entre as realizações dos grupos. Esses espaçamentos aconteceram por 

necessidade de amadurecimento de entendimento e reflexão desta pesquisadora, de 

aprofundamento de questões abordadas e de agenda disponível dos pesquisados. 

A transcrição das falas dos participantes dos grupos focais e da entrevista individual 

resultou em um corpus composto por 272 páginas e que faz parte desta dissertação como 

anexo I. O processo de compilação do corpus foi realizado por meio de codificação aberta, 

axial e seletiva (STRAUSS e CORBIN, 1990), que consistiu em identificar, selecionar e 

estabelecer eixos, linhas e nexos de exploração e análise dos elementos e conceitos mais 

                                                 

11
 Sendo: 3 de jovens; 2 de mulheres; 3 mistos, sendo 1 com uma família; 2 de idosos. 

12
 Realizada em razão do sucessivo não comparecimento de membros do Grupo Focal homens adultos.  

13
 Sendo: 24 mulheres e 21 homens, de idades entre 15 e 85 anos. 

14
 Centro Cultural Vergueiro, Parque Ibirapuera, Praça Buenos Aires e Faculdade de Medicina da USP. 

15
 Salão de Beleza e FAAP – Fundação Armando Álvares Penteado. 
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relevantes e pertinentes para a reflexão do “consumo como mediação para o exercício da 

cidadania” no ambiente comunicacional, que será desenvolvida na parte II desta dissertação. 

A Teoria Fundamentada é um método de pesquisa que aproxima o pesquisador do 

tema, ou do imbricamento de temas, a ser investigado, sem ser uma teoria a ser testada. Como 

metodologia, a TF é eficaz no papel de fazer emergir elementos que constituem fenômenos e 

relações sociais, mas não contempla um método de análise e compreensão epistemológica. A 

lógica da indução de Stuart Mill é um procedimento que busca investigar essencialmente a 

natureza do assunto, ou seja, a verdade evidente e também não-evidente em si mesma, pela 

interpretação de elementos observados em circunstâncias conhecidas de induções (STUART 

MILL, 1984). “A noção de causa é a raiz de toda a teoria da indução” (STUART MILL, 1984, 

p. 183). Para Stuart Mill, “o procedimento não é um método já que para ele não é possível 

instituir um método científico de indução de verdade, uma vez que a verdade depende das 

circunstâncias para ser observada e comprovada” (STUART MILL, 1984, p.179). 

Para o pensador, 

os fenômenos da natureza existem em duas relações distintas uns com os 
outros: a da simultaneidade e a da sucessão. Todo fenômeno está relacionado 
uniformemente, com alguns fenômenos que coexistem com ele e com 
fenômenos que o precederam e o seguirão (STUART MILL, 1984, p. 181). 

Com a compreensão da lógica da coexistência e das relações simultâneas e de 

sucessão entre fenômenos, entendemos que o procedimento da lógica indutiva é um 

procedimento de “ligação de fatos” (WHEWELL apud STUART MILL, 1984, p. 169). 

Ligação de fatos entre fenômenos. Esses fatos não são simples fatos, mas fatos particulares. E 

essa ligação também não é uma simples ligação, coligação ou reunião de fatos: “esses fatos 

particulares não são simplesmente reunidos, mas há um novo elemento acrescentado à 

combinação por meio do verdadeiro ato de pensar pelo qual está reunido” (WHEWELL apud 

STUART MILL, 1984, p.169). Com a definição de indução como uma “operação de 

descoberta e prova de proposições gerais” (STUART MILL, 1984, p. 163), nos apropriamos 

da noção como um procedimento de inferência, em que se passa de uma verdade para outra 

verdade pela indução de um pensamento, ou seja, pela relação de causa e efeito por 

simultaneidade ou sucessão. 

A lógica indutiva é artifício de descobertas interpretativas para a exploração 

epistemológica dos elementos e suas relações e inter-relações. Segundo Stuart Mill (1984), os 

nomes abstratos podem se constituir de vários fenômenos. “Abstrato é o que representa o 

atributo de uma coisa” (STUART MILL, 1984, p. 96). Os nomes abstratos “consumo” e 

“cidadania” podem ser constituídos de vários fenômenos, podendo as condições, os pontos de 
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vista e as premissas delimitar seus entendimentos. Com o aporte da lógica indutiva 

caminhamos no sentido de estabelecer critérios analíticos para a exploração da empiria deste 

trabalho. Porém, os critérios estabelecidos não formaram o aporte analítico-interpretativo 

necessário, sobretudo, de interpretação para a classificação de categorias de análise e a 

problematização “consumo como mediação” que será desenvolvida na parte II. Isso porque, 

embora tenhamos em mente a coexistência, as relações e a ligação com acréscimo de 

elementos entre fatos e fenômenos preconizados pela lógica indutiva, a arte da interpretação 

requer condições e limites para explicar os textos. Os limites dos campos (Bourdieu, 2010), 

são os limites dos seus efeitos, tanto de produção quanto de permissão e tolerância entendida 

como respeito aos fatos. Apropriamo-nos, então, de Stephen Ullmann para dar suporte 

semântico, sobretudo para os agrupamentos e passagens de categorias; e Umberto Eco e seu 

livro “Os limites da interpretação” como referência teórica para a delimitação das raias da 

interpretação, essa arte de explicar, no caso desta dissertação, textos produzidos pelas falas 

emergidas na pesquisa de campo. Para Eco, “um texto, uma vez separado de seu emissor, 

flutua no vazio de um espaço potencialmente infinito de interpretações possíveis” (ECO, 

2012, p. XIV). Na verdade, fomos buscar direções para não cairmos em labirintos ou 

ultrapassarmos percursos necessários e obrigatórios na interpretação semântica da 

problematização, já que o “consumo como mediação para o exercício da cidadania” pressupõe 

uma reflexão de passagem de uma categoria semântica para outra categoria. Com Ullmann e 

Eco, somados a Strauss e Corbin, e Stuart Mill, estabelecemos o quadro de referências 

teóricas para os procedimentos metodológicos-analíticos- interpretativos. 

De início, a exploração interpretativa levou, não à redução, porque não se trata de 

uma redução propriamente como retorno à forma inicial ou diminuição de valor, mas à 

realocação do campo “participação social” pela relação circular dessa expressão com os temas 

“consumo” e “cidadania”. 

A exploração analítico-interpretativa dos elementos pela lógica indutiva de Stuart 

Mill (1984) e pela interpretação de Eco (2012) permitiu a classificação dos dados empíricos e 

definimos “consumo” e “cidadania” como grandezas temáticas. Para fundamentar cada uma 

das duas grandezas foram identificados elementos que emergiram como princípios, atributos e 

propriedades; como significados e sentidos; e como conexões, relações. Com o recurso da 

lógica indutiva e da “classificação lógica”, entendida como “uma forma primitiva de uma 

ordenação do universo através de conceitos, mas já constituída em estágio mais complexo do 

que o estágio puramente afetivo” (BOURDIEU, 2011b, p. XIX), os elementos foram 

agrupados, sistematizados e classificados. Os critérios utilizados para a sistematização e 
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classificação foram os critérios de saturação de manifestação, eixo, linha ou alcance de 

consenso, relação e interconexão; mas também de pensamentos singulares que circularam nos 

grupos de foco e representam também estado de consciência, o imaginário coletivo. A 

classificação, definida nos termos de Bourdieu (2011b) de operação lógica que consistiu em 

hierarquizar os elementos em grupos, cuja delimitação apresentou um caráter arbitrário, 

compreendeu a criação de três dimensões de grandezas que denominamos fundamentais, 

vetoriais e derivadas, determinadas como dimensões analíticas ou sintagmáticas. Os termos 

fundamentais, vetoriais e derivadas foram identificados como os mais apropriados para a 

operação pelas próprias qualidades das dimensões16 pelo enfoque qualitativo no que tange a 

conceitos, sentidos e relações e quantitativo no que diz respeito à saturação de citações, uma 

vez que o objetivo da pesquisa foi a emersão de entendimentos e de opiniões para a teorização 

do “consumo como mediação para o exercício da cidadania”. A dimensão das grandezas 

fundamentais elenca os princípios, atributos e propriedades de cada grandeza principal 

“consumo” e “cidadania”. A dimensão das grandezas vetoriais trata da direção e do sentido 

dos princípios, atributos e propriedades emergidos da empiria. E a dimensão das grandezas 

derivadas versa sobre as relações entre “consumo” e “cidadania”. As três dimensões são 

formadas por elementos emersos relevantes, mas não pela totalidade dos elementos 

emergidos, e sim pelos indicadores empíricos relevantes e preponderantes. Essas três 

dimensões não só sustentam os paradigmas temáticos como fundantes, como também se 

oferecem como elos de conexões conceituais de sentido e relação para a reflexão 

epistemológica, delimitando e definindo o espaço e o espectro de análise, ou seja a base e os 

limites de pensamento. As dimensões estão separadas em fundamentais, vetoriais e derivadas 

para fins visuais, porém os componentes de cada dimensão não serão analisados em separado, 

em compartimentos estanques, mas entrelaçados com elementos de outras dimensões e com 

os argumentos teóricos que somados constituirão o escopo desta dissertação porque é assim 

que acontece na experiência da vida vivida, em simultaneidade e em diferentes dimensões, em 

movimentos de ação e pensamento, pensamento e ação. Esse movimento acontece a partir de 

conceitos e ideias aplicadas na concretude do mundo real, experiências. Experiências vividas 

que são conceitos convertidos em práticas. Práxis. 

A captura dos elementos empíricos pelo método da Teoria Fundamentada de Strauss 

e Corbin (1990) permitiu definir o enquadramento epistemológico, ou seja, as bases da 

                                                 

16
 Os termos foram emprestados da Física e fazem alusão às grandezas dessa ciência que descrevem fenômenos 

físicos que envolvem medidas qualitativas e quantitativas; porém, não nos referimos literalmente às medidas 

físicas neste caso e no sentido da Física, mas qualitativamente no que tange a conceitos, sentidos e relações.  
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reflexão. Já o sistema de classificação, elaborado a partir da lógica indutiva de Stuart Mill 

permitiu pensar um quadro empírico epistêmico. O resultado é um rol de dados, um catálogo 

de princípios, um quadro de pontos, um conjunto de elementos que, pela observação e 

interpretação deste pesquisador, vão direcionar a reflexão sobre o “consumo como mediação 

para o exercício da cidadania”, tendo como espaço as muldimensionalidades das texturas 

socioculturais, o contexto social. 

As direções são caminhos que traçamos para alcançar objetivos ou para percorrer de 

um lugar para outro. São vias, mas também são meios, não como pontos médios entre dois 

extremos, mas como artifício que escolhemos para olhar, ver, conhecer e reconhecer como um 

todo composto por partes. Este lugar, ou estes lugares, que escolhemos observar, isto é, esse 

ponto ou esses pontos que olhamos fixamente nos levam a enxergar algo, alguém, si próprio 

ou nós mesmos. Com o olhar fixo nos tornamos observadores, aqueles que veem para além 

das partes, visto que “o observador não é o que meramente vê a coisa que está diante de seus 

olhos, mas o que vê de que partes essa coisa é composta” (STUART MILL, 1984, p. 194). 

Para as suas reflexões sobre mediações, o observador Martín-Barbero (209) elegeu as 

partes de um todo, todo que ele designou de mapa noturno, não como mais um mapa que 

servisse para questionar a dominação, a produção e o trabalho, temas estudados quando 

escreveu o livro “Dos meios às mediações”, mas um mapa que mostrasse um outro lado, o 

lado das brechas, do consumo e do prazer: “um mapa que não sirva para a fuga, e sim para o 

reconhecimento da situação a partir das mediações e dos sujeitos” (MARTÍN-BARBERO, 

2009, p. 290). Os pontos iluminados pela empiria e classificados na exploração dos elementos 

emergidos são partes da vida e compõem um todo, uma textura contemporânea, a 

contemporaneidade. Com os dados delimitados e classificados, a escolha não foi a “do 

„caminho das profundezas‟ que é uma profusão de dados e fatos que enchem os olhos e 

ouvidos até que nada possa ser visto ou ouvido claramente” (MARSHALL, 1967, p. 44), mas 

a escolha do “caminho para as estrelas” (MARSHALL, 1967) que é o caminho dos fatos e da 

teoria. 

O “caminho para as estrelas” é o caminho para os pontos emergidos na empiria. Os 

pontos emergidos são representados por esferas porque são formados por particularidades, 

semelhanças e diferenças que são constitutivas, instrutivas e interdependentes para a reflexão. 

As esferas representam os elementos que compõem o todo de reflexão, todo esse que é 

representado também em um mapa e também noturno, tal qual o de Martín-Barbero (2009), 

mas que não mostra “brechas, o consumo e o prazer”, mas um diagrama composto pelas 

grandezas “consumo” e “cidadania” e suas dimensões fundamentais, vetoriais e derivadas 
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pela magnitude alcançada na empiria. 

 

Figura 1: Espaço sociocultural (mapa noturno) 

 

Este espectro denominado espaço sociocultural é o mapa noturno do estudo do 

“consumo como mediação para o exercício da cidadania”. O noturno é o difuso, obscuro, 

turvo, coberto de sombra, constitutivamente opaco e é representado pelo preto. O negro é a 

cor da ausência de resistência, ou de uma paz autêntica, verdadeira, duradoura (BARROS, 

2008). O fundo preto é a representação do espaço em que são inseridas as duas grandezas 

“consumo” e “cidadania”, como esferas definidas como áreas de trabalho, e que estão 

localizadas central e simetricamente pela equivalência de status no estudo, porém 

diferenciadas pelas cores amarela para consumo e verde para cidadania. E as cores não foram 

escolhidas aleatoriamente. Segundo Barros (2008), o amarelo simboliza movimento 

excêntrico, para fora do centro, e irradiante e representa um salto para além do limite, sendo 

uma cor essencialmente material e fascinante. A percepção do consumo que veremos adiante 

tem relação direta com as características do amarelo: o consumo é atividade exterior, é desejo 

e irradia felicidade (GsFs). Segundo a mesma Barros, o verde é a cor do equilíbrio e da 

ausência de movimento por ser a mistura do amarelo com o azul, o que anula as forças do 

amarelo excêntrico, que se distancia do centro, e do azul concêntrico, que se aproxima do 
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centro ou que tem o mesmo centro. A percepção de cidadania relacionada com a cor verde 

também faz sentido de ser pela representação do princípio de isonomia dos cidadãos: “todos 

são iguais perante a lei”, conforme o artigo quinto da Constituição Federal17. Os elementos 

que compõem as duas grandezas “consumo” e “cidadania”, esses sim, emergiram na pesquisa 

de campo. Esses elementos povoam as dimensões de cada grandeza e são caracterizados pelas 

cores das respectivas grandezas. As esferas na cor azul representam as coincidências 

significantes, os “fatos coligados” de Stuart Mill (1984). Embora seja o verde a cor da fusão 

entre o amarelo e o azul, a escolha foi o azul para representar os pontos coincidentes emersos 

da empiria para simbolizar a confluência das grandezas “consumo” e “cidadania” e estão em 

tamanho maior apenas para destaque. A cor branca, ou quase branca, neste trabalho representa 

pontos pacíficos entre os elementos das grandezas “consumo” e “cidadania”, transparências. 

O espaço sociocultural representado no mapa noturno é o contexto social, econômico 

e cultural em que estamos inseridos: a sociedade de consumo, que é multidimensional em suas 

textualidades dado à sobreposição do social com o cultural, o que torna o social e o cultural 

indistinguíveis. As multidimensionalidades são coexistências de elementos diferentes e, nesta 

dissertação, a abordagem da multidimensionalidade será tratada pela perspectiva do difuso no 

espaço sociocultural. Multidimensional é aquilo ou o que apresenta muitas dimensões, 

entendidas como áreas, superfícies, sentidos em que se definem extensões para avaliar traços. 

Ou seja, são superfícies determinadas para ponderar características. Mas também é 

incompletude. Segundo Orlandi, “é a incompletude que produz a possibilidade do múltiplo, 

base da polissemia” (ORLANDI, 2007, p. 47). São dimensões múltiplas compostas pelas 

várias vozes sociais que estão postas, sobrepostas, interligadas e interconexas, mas também 

incompletas, neste caso, porque estão limitadas à análise dos elementos emergidos da empiria. 

As dimensões fundamentais, vetoriais e derivadas compostas por agrupamentos dos 

pontos luminosos serão analisadas e interpretados nos capítulos seguintes e formarão a base 

para a reflexão teórica do “consumo como mediação para o exercício da cidadania”, que será 

desenvolvida na parte II. No capítulo a seguir trataremos das teorias das mediações. 

3.2 PARADIGMAS E LIMIARES: AS TEORIAS DAS MEDIAÇÕES 

Martín-Barbero, em seu livro “Dos meios às mediações”, referência inicial desta 

                                                 

17
 Constituição Federal, 1988: “Art. 5. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes”. 
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dissertação, faz um extenso estudo sobre a historicidade social tendo como partida a 

perspectivas dos Estudos Culturais. Os Estudos Culturais, aqui apropriado pela perspectiva 

dos preceitos de Williams (1979) é uma vertente da teoria social crítica que amplia conceitos 

de estudo sociais ao introduzir a cultura como elemento de reprodução social, dominação e 

resistência. A teoria tem uma abordagem que analisa as formas sociais e culturais 

“hegemônicas” de dominação, e procura forças “contra-hegemônicas” de resistência e luta 

(KELLNER, 2001). De formação filosófica, Martín-Barbero se estabeleceu como observador 

dos estudos da comunicação e deu início às reflexões dos temas pela perspectiva desse novo 

campo de estudo crítico e multidisciplinar abrangendo os campos da comunicação, da cultura 

e da hegemonia na interseção ou na inter-relação com a comunicação de massa, o popular, 

movimentos sociais, cotidianidade. Com esse olhar, Martín-Barbero desenvolveu a teoria das 

mediações, que alcançou status paradigmático de estudos de comunicação da América Latina, 

entendendo paradigmas como realizações científicas reconhecidas. Seu trabalho ganhou 

repercussão e angariou seguidores como Maria Immacolata Vassalo Lopes e Guillermo 

Orozco Gómez, para citar alguns, e outros observadores da vida social que viram na teoria das 

mediações elementos que pudessem esclarecer e/ou interpretar aspectos das sociedades 

contemporâneas e trabalharam no sentido de ampliar e aprofundar a teoria. 

Em seu livro, Martín-Barbero define medições como “lugar de articulações entre 

práticas de comunicação e movimentos sociais” e como “lugar do qual provêm as construções 

culturais e simbólicas” (MARTÍN-BARBERO, 2009, p. 294 e 261); e estabelece os espaços 

em que ela ocorre: a cotidianidade familiar, a temporalidade social e a competência cultural. 

Esses enunciados da teoria foram úteis para iniciar o debate, mas insuficientes para uma 

comprovação prática. Lopes, Orofino, Orozco Gómez e Ronsini fizeram esforços nesse 

sentido e realizaram pesquisas empíricas para operacionalizar a teoria das mediações de 

Martín-Barbero, pesquisas empíricas e trabalhos desses autores que constam como referência 

desta dissertação. Os trabalhos realizaram seus propósitos, mas ainda são insuficientes para 

abarcar as possibilidades de alcance de temas, relações e campos de mediações, e não poderia 

ser diferente dado às próprias dinâmicas da sociedade e dos estudos de comunicação, ciências 

humanas e sociais, que nem sempre se encontram por um sem número de razões pragmáticas, 

operacionais e ideológicas. 

As limitações dos fundamentos e da abrangência da teoria também foram 

identificadas durante o trabalho de campo, onde foram se delineando os contornos teórico-

metodológicos da reflexão interpretativa e lacunas foram surgindo, sendo necessários novos 

aportes teóricos para o enfrentamento da análise do imbricamento “consumo-cidadania” pela 
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perspectiva da teoria das mediações. 

A Teoria Fundamentada como método de emersão de dados para a análise prevê a 

exploração de elementos de modo abrangente e flexível como também oferece oportunidade 

para identificação de limitações conceituais para a exploração interpretativa, análise e 

reflexão teórica. As teorias constituem bases para a análise e interpretação, mas é a empiria, e 

seus procedimentos metodológicos, que identifica e evidencia as bases materiais para 

estabelecer as linhas de pensamento possíveis e adequadas. É no trabalho de campo que as 

realidades objetivadas, as relevâncias e as possibilidades são manifestadas; e foi no trabalho 

de campo que ficaram evidentes lacunas epistemológicas e limitações de aplicabilidade 

empírica da teoria de Martín-Barbero. Remetemo-nos aos trabalhos realizados e 

compreendemos os estudos de Lopes, Orozco Gómez, Orofino, Ronsini eram voltados para os 

meios de comunicação e tinham, como objetos, produtos midiáticos, produtos de consumo 

cultural virados para as temáticas dos estudos de recepção, que buscam, entre outras 

abordagens, demonstrar que os telespectadores são sujeitos ativos diante dos meios de 

comunicação, numa explicação simplificada. Ficou claro, então, que os princípios elaborados 

por Martín-Barbero e seus seguidores seriam insuficientes para a argumentação teórica deste 

trabalho. Embora a vida vivida seja atravessada pelas influências midiáticas, pela presença 

dos meios de comunicação e pela publicidade que está “em todo lugar [...] e de tudo quanto é 

forma” (EI-1, 2012, p. 8), e o ambiente comunicacional seja parte integrante do escopo de 

análise, o tema desta dissertação ultrapassa as fronteiras do polo da recepção dos meios de 

comunicação, de consumidores de mídia e de produtos midiáticos, para se localizar nos planos 

social e político, entendidos como espaço de ação e prática; o espaço de atuação do sujeito 

consumidor cidadão. 

O termo mediação denota significados amplos e conota um conceito e uma teoria 

metodológica de estudo das construções das relações culturais e sociais operadas nas 

experiências cotidianas. Consumo e cidadania estão inseridos na cultura e na sociedade, 

porém carregam traços individuais e coletivos de ação social e no âmbito político. Política no 

sentido mais amplo de Bobbio, que a conceitua como atividade que diz respeito ao que é de 

interesse do cidadão perante a sociedade. E político no sentido mais restrito de García 

Canclini que vê “o âmbito político como cenário em que os cidadãos discutem e decidem 

assuntos de interesse coletivo” (GARCÍA CANCLINI, 2008, p. 37). 

O entendimento de político de García Canclini como cenário é também o âmbito do 

consumo, entendimento que nos apropriamos para este trabalho. Para o autor, o consumo é o 

“lugar que serve para pensar e no qual se organiza grande parte da racionalidade econômica, 
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sociopolítica e psicológica nas sociedades” (GARCÍA CANCLINI, 2008, p. 14). Mas político 

também no sentido de consciência para a ação na sociedade, para a elaboração e decisão 

contínua dos objetivos da sociedade, como diz Martín-Barbero: 

O político é justamente a emergência da opacidade social enquanto realidade 
conflitiva e cambiante, emergência esta que se realiza através do incremento 
da rede de mediações e da luta pela construção do sentido da convivência 

social (MARTÍN-BARBERO, 2009, p. 284). 

Esse entendimento é ilustrado pela definição de consumo emergida num grupo focal: 

“consumir é uma forma de adesão social” (EI-1, 2012, p.15), visto que, ao praticar um ato de 

consumo adquire-se, junto com os produtos, modelos de representação, de apropriação e de 

manifestação social, um conjunto de traços sociais interpretáveis. Essa definição suscita um 

outro aspecto do consumo que é a sua perspectiva interpretativa, ou a possibilidade de 

ressignificação. Para além do senso comum da definição de consumo como “comprar, utilizar 

bens e serviços, usufruir de bens” (GF-1, 2012, p. 28) identificados nos grupos focais, o 

consumo é um locus de operação interpretativa. Locus entendido como espaço e tempo. 

Operação interpretativa no sentido de que o indivíduo cidadão interpreta e designa o uso, a 

apropriação e o usufruto de produtos, bens e serviços, dado que as pessoas fazem suas 

escolhas de acordo com suas necessidades, gostos, desejos, intenções e prazer (GsFs). E tem 

necessidades e desejos diferentes para viver, ainda que necessite de uma base mínima para 

sobrevivência. Mas como disse um participante de um grupo focal ao falar sobre hábitos de 

compra: “só me faltava ter só o consumo para a sobrevivência! E eu não ia ter prazer 

nenhum?!” (GF-1, 2012, p. 14). 

O fato é que aspectos e comportamentos de consumo não são um consenso entre 

consumidores, assim como aspectos da vida vivida não são consensos entre indivíduos, 

grupos e sociedade porque as pessoas não precisam de um consenso em todos os aspectos da 

vida. E isso nem seria possível dado à própria definição de indivíduo: pessoa considerada 

isoladamente em relação a uma coletividade. A própria palavra indivíduo caracteriza o sujeito 

como singular. Na realidade, as pessoas não precisam de um consenso para viver. 

Entendimento que emergiu na empiria: “você não precisa de um consenso para conviver. 

Você precisa de um consenso nos níveis básicos das necessidades [...], de um denominador 

comum” (GF-1, 2012, p. 9). Nos níveis básicos de necessidades, ou seja, nos níveis de 

sobrevivência há que haver um denominador comum não só de consenso de entendimento, 

mas também de condições mínimas, de igualdade de condições, assunto que trataremos no 

capítulo 3.6. Porém em outros níveis, sejam eles quais forem eleitos, de desejo, prazer, 

satisfação ou realização pessoal, ou outro, pode haver dissonâncias de entendimentos ou 
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interpretações, mas que, ainda assim, haverá a possibilidade de convivência. 

Esse movimento dialético de consumo é o que movimenta a sociedade. “O consumo 

é uma das principais forças da movimentação da sociedade e ao mesmo tempo ele reflete a 

dinâmica da sociedade” (EI-1, 2012, p. 15). A fala demonstra uma percepção de força do 

consumo pelo poder de movimentação não só da economia, mas de configurações e de 

relações sociais, percepção que expande as raias do consumo para além de ato de compra para 

incluir em seu bojo, ou espectro, direitos não só de sobrevivência como habitação, saúde, 

educação e apropriação de bens de primeira necessidade, mas de desejo e satisfação. Com 

essa noção difusa, o consumo se torna um lugar de atuação interpretativa, de atuação política, 

em que ações e práticas são realizadas com intenções conscientes ou inconscientes, tendo em 

vista a satisfação de necessidades ou desejos. E essas ações e práticas se interseccionam com 

outros campos sociais uma vez que o sujeito consumidor não é um ser estanque e não vive em 

compartimentos separados. O sujeito consumidor é o mesmo sujeito cidadão que age e 

participa da e na sociedade em todos os seus aspectos e âmbitos. Com efeito, há a expansão da 

noção de consumo que alcança o âmbito da noção de cidadania que, igualmente, se expande 

para além dos campos do direito. Com efeito, cabe, então, repensar a cidadania: 

Repensar a cidadania como “estratégia política” que serve para abranger as 
práticas emergentes não consagradas pela ordem jurídica, o papel das 
subjetividades na renovação da sociedade, e, ao mesmo tempo, para entender 
o lugar relativo destas práticas dentro da ordem democrática (GARCÍA 
CANCLINI, 2008, p. 36). 

A identificação desse fator político como estratégia na interseção consumo-cidadania 

acabou sendo determinante para buscar no livro “La mediación social” de Manuel Martín 

Serrano um outro paradigma de estudo. Fator político ou estratégia política no sentido de 

Arendt que diz que “a razão da política é a redenção da mortalidade ou da futilidade da 

existência humana mediante a edificação de um espaço durável para a liberdade [...] a razão 

da política é a liberdade e seu campo de experiência é a ação” (ARENDT, 2010, p. XXXI). 

A primeira edição do livro de Martín Serrano foi publicada em 1978, antes de 

Martín-Barbero trazer a público o seu “Dos meios às mediações” em 1987. Aliás, Martín-

Barbero bebeu desta fonte para escrever sua teoria. No livro, Martín Serrano analisa as 

dinâmicas e as transformações das sociedades pós-revolução de Maio18, tendo como enfoque 

as relações sociais nos níveis econômicos, culturais e políticos. A motivação para escrever o 

livro foi a detecção de dois fatores, quais sejam: 

                                                 

18
 A Revolução de Maio de 1968 foi um movimento social e político que culminou com uma greve geral e 

visava sacudir os valores da “velha sociedade” com a contraposição de ideias avançadas em diversos setores 

como educação. 
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Una. En las sociedades industriales avanzadas se amplía la población que 
tiene conciencia de cuáles son los factores que generan las desigualdades 
socioeconómicas. Y, sin embargo, las clases sociales afectadas por esas 
desigualdades se han integrado (MARTÍN SERRANO, 2008, p. 12). 

Dos. En las sociedades industriales avanzadas se promueven 
comportamientos de consumo que tienen un origen manipulado. Pero operan 
como coerciones existenciales y no solo ideológicas (MARTÍN SERRANO, 
2008, p. 14).

19
 

A sociedade industrializada em que se supõe a abundância de aparatos materiais, a 

consciência de posse de produtos, mercadorias e bens; desigualdade social, inserção no 

mercado; assim como os comportamentos de consumo manipuláveis e como fator de coerção 

existencial e não somente ideológico são fatores motivadores para Martín Serrano; e esses 

sentimentos, sensibilidades e expressões também surgiram nas dinâmicas dos grupos de foco. 

Passados mais de trinta anos, os aspectos motivadores de Martín Serrano estão na pauta para 

compreender a realidade do momento atual do Brasil, que vive a expansão e a inserção de um 

contingente de consumidores brasileiros no mercado de consumo e uma consequente 

movimentação econômica, que desenha novas relações sociais e políticas. E essa é a nossa 

perspectiva histórica e de consciência para a análise cultural. 

Identificar essa especificidade da área de trabalho, ou seja, o traço político do 

embricamento consumo-cidadania, no sentido amplo de Bobbio e restrito de García Canclini 

foi determinante para a análise semântica e interpretativa que ganhou o aporte teórico-

metodológico de Martín Serrano. Martín-Barbero, Martín Serrano, Williams e García Canclini 

compõem, então, o referencial teórico-metodológico principal desta dissertação no que tange 

à mediação, que será tratada na parte II; posto que o objetivo desta dissertação é pensar “o 

consumo como mediação para o exercício da cidadania”, pela perspectiva da articulação das 

práticas e ações do sujeito político que atua na sociedade. A proposta é ampliar o espectro 

empírico e analítico das teorias das mediações a partir da interação social e política, isto é, 

com intenção, do sujeito social neste tempo contemporâneo, para além dos contornos que 

estabelecem limites, e, sobretudo, pela abordagem da sobreposição e multidimensionalidade 

social e cultural que ensejam a pluralidade e a transdisciplinaridade das relações. 

                                                 

19
 Tradução livre da autora: 

 Um. Nas sociedades industriais avançadas se amplia a população que tem consciência de quais são os fatores 

que geram as desigualdades socioeconômicas. E, ademais, as classes sociais afetadas por essas desigualdades 

são integradas (MARTÍN SERRANO, 2008, p. 12). 

 Dois. Nas sociedades industriais avançadas se promovem comportamentos de consumo que tem uma origem 

manipulada. Mas operam como coerções existenciais e não somente ideológicas (MARTÍN SERRANO, 

2008, p. 14). 
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3.3 AÇÃO, TRANSFORMAÇÃO E ORGANIZAÇÃO: UMA ABORDAGEM PRÁTICA 

No capítulo anterior abordamos a prática do consumo pela perspectiva da obtenção de 

um conjunto de traços interpretáveis da sociedade e interpretáveis pela sociedade, para além 

da aquisição de um produto, bem ou serviço. Esses traços são características que formam a 

textura social, essa superfície que é construída pela ação e participação do indivíduo sujeito 

social. Ação e participação que formam um processo constitutivo, contínuo e emerge neste 

trabalho como forma de organização da sociedade. 

Para Stuart Mill, ação é volição: “ações são volições, vontades seguidas de um efeito” 

(STUART MILL, 1984, p. 125). Ou seja, ação é vontade que produz efeito. Os sujeitos agem 

por vontade e essa ação produz um ou mais efeitos de vontade. O sentido ou significado de 

participação agrupa sensibilidades mais amplas de “convivência, interação social, troca de 

experiências, manifestação social colaboração, concordância, mudança, orientação, 

coletividade, trabalho, sustentação, contribuição para a sociedade” (GsFs, 2012 e 2013). O 

sentido é abrangente, mas a noção é a de “fazer parte, tomar parte ou ter parte” (DÍAZ 

BORDENAVE, 1994, p. 22). Ação no sentido de que é o resultado do ato de agir e da 

vontade; e participação no sentido de fazer parte, sendo que ambas pressupõem presença: 

“participar da sociedade é estar presente” (GF-7, 2012, p.1). Essa organização é uma 

organização ativa, participativa e volitiva, uma vez que as pessoas agem e participam por 

vontade, sendo que a vontade não é uma questão objetiva, é uma intenção, visto que as 

pessoas vivem em luta porque as condições individuais necessárias são inconsistentes e 

contraditórias (HARVEY, 2012). 

A participação social é também entendida como cidadania. “Cidadania é participação 

social” (GF-8, 2012, p. 4). “Cidadão é aquele que participa da sociedade” (GF-11, 2013, p. 1). 

Essas definições emergiram no trabalho de campo e manifestam a compreensão de cidadania 

como participação na sociedade. Porém, o conceito de participação social é mais abrangente 

assim como o de cidadania, que alcança outras definições que veremos nos capítulos 3.8 e 4.3. 

Por ora, tratamos cidadania como um conceito que sofreu alterações de sentido ao longo da 

história e que guarda o sentimento de apropriação de poder e de responsabilidade. 

Embora grande parte dos pesquisados reconheça o poder mais direto das ações 

cotidianas, a representação do exercício da cidadania não é percebida nas ações cotidianas, 

frequentes. O que não acontece com o consumo que, para a quase totalidade dos pesquisados, 

é uma atividade frequente.  

Eu sou uma consumidora diária (GF-1, 2012, 14).  
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Eu compro „horalmente‟, toda hora (GF- 2, 2012, p. 13).  

Compro diariamente (GF-5, 2012, p. 15). 

Alimentos compro semanalmente, agora outras coisas é mensalmente (GF-7, 
2012, p. 9). 

Supérfluo é semanalmente mas as compras maiores, mensalmente (GF-3, 
2012, p. 8). 

O consumo é uma prática diária, uma prática repetida, uma ação continuada que 

ocorre em ciclos mensais, semanais, diários e também anuais para a compra de produtos de 

valores mais elevados (GF-1, GF-7 e GF-9, 2012). Se a organização da sociedade é efetivada 

pelas ações dos indivíduos, as falas acima remetem ao entendimento de García Canclini que 

diz que “a participação social é organizada mais através do consumo do que mediante o 

exercício da cidadania” (GARCÍA CANCLINI, 2008, p. 13); dado que a noção de cidadania e 

suas regras abstratas de relacionamento com o Estado são exercidas com uma frequência 

apenas periódica, não estabelecendo vínculos e, portanto, não cumprindo na sua totalidade a 

qualidade do cidadão de “composição entre o Estado e a sociedade” (EI-1, 2012, p. 6), “de 

interferência conjuntural e até estrutural” (GF-4, 2012, p. 1), de recurso para “exercer a 

plenitude de seus direitos e deveres” (GF-8, 2012, p. 1). 

Mas a organização da sociedade ultrapassa o conceito de participação. A organização 

social diz respeito mais à forma de unir e reunir indivíduos do que à noção de participação, 

propriamente, isso porque ao unir, reunir, agrupar ou estabelecer relações sociais desde as 

mais automáticas, cordiais e desinteressadas até as mais conscientes, obrigatórias e 

intencionais, estabelece-se relações e, ao estabelecer relações, são constituídos vínculos, 

laços. Esses vínculos e laços estabelecidos nas relações são constitutivos e, sendo 

constitutivos, constituem essencialmente e por serem essenciais são idiossincráticos, 

característicos, estruturais. São práticas no sentido de que práticas representam familiaridades 

frequentes. “As práticas têm efeito de poder uma vez que obedecem a funcionamentos lógicos 

e próprios e podem produzir uma alteração fundamental nas instituições da ordem e do saber” 

(DE CERTEAU, 2012, p. 110). Dessa maneira, e por substituição, o consumo se constitui em 

práticas de afirmação de poder e relação social e se transforma em lugar de construção de 

sentido na e para a sociedade, uma vez que capta, reproduz e naturaliza sensibilidades 

presente nas atividades frequentes e continuadas. Afirmação que é ilustrada pela fala: 

Acho que [o consumo] dá poder porque ela se acha melhor que você, porque 
a pessoa que tem uma Ferrari ou uma bolsa, sei lá o que, ela se acha superior 
a você (GF-8, 2012, p. 12). 

Acho que sim, dá poder [...] às vezes a pessoa nem tem condição financeira, 
mas acaba consumindo para mostrar poder (GF-8, 2012, p. 12). 
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O consumo enquanto prática de afirmação de poder e relação social é um ato de 

projeção de posição social, visto que se configura em uma prática constituinte: “una práctica 

constituyente y no solo um epifenómeno construido de las relaciones de producción y 

dominacion. Dicho de outro modo, hay homologia estructural entre el campo de las prácticas 

de consumo y el campo de las relaciones sociales”20 (ALONSO, 2006, p. 189). Prática 

constituinte de relações sociais que se formam por interesse, grupos de identificação, 

reconhecimento. Relativamente às relações sociais, podemos, então, dizer que, pelo consumo, 

a sociedade se organiza em grupos de identificação, de interesses, de classes, de 

reconhecimento e pelo e no consumo “se constrói parte da racionalidade integrativa e 

comunicativa de uma sociedade” (GARCÍA CANCLINI, 2008, p. 63), refletindo e 

reproduzindo padrões e sentidos sociais. Sentidos sociais que têm relação com consenso 

social (HABERMAS), ou seja com o consenso da sociedade. 

Neste capítulo discorremos sobre os vínculos do consumo nas relações sociais e 

falamos também sobre participação e ação social como traços construtores da textura social e 

da organização social. Martín Serrano (2008) utiliza uma abordagem de participação social 

baseada no tripé ação, informação e organização social como dimensões relacionadas com a 

mediação social dado às muitas possibilidades de mediação que hoje tem o indivíduo, pelo 

ambiente de mídia, de tecnologia e de abundância de bens de consumo. Para Martín Serrano 

(2008), as mediações sociais são atividades que intervêm nas ações que preservam o mundo 

ou o colocam em risco, nas organizações que libertam ou oprimem, nas representações que 

humanizam ou desumanizam, uma vez que assumem o papel de colocar limites por meio de 

um sistema de ordem. Essas atividades que intervêm nas ações acontecem no âmbito do dizer 

e das maneiras do dizer, ou seja, no âmbito das relações cotidianas, relações cotidianas que 

são lugares de produção de sentido, lugares mais flexíveis e mais dinâmicos que a formação 

fechada das organizações sociais, ou das superestruturas, lugares de maior rigidez 

organizacional e funcional. Nesse sentido, e para o autor, as mediações sociais têm vantagens 

sobre as superestruturas pela própria dinâmica das atividades cotidianas e suas inter-relações 

com ação, prática, informação e mais utilidade pois ocorrem de maneira autônoma e se 

antecipam às grandes transformações: “las mediaciones sociales incluyen información que, 

por lo general, se anticipa a los cambios. Pueden poner sobre aviso de dinámicas no deseables 

                                                 

20
  Tradução livre da autora: “uma prática constituinte e não somente um epifenômeno construído das relações 

de produção e dominação. Dito de outro modo, há analogia estrutural entre o campo das práticas de consumo 

e o campo das relações sociais” (ALONSO, 2006, p. 189). 
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y eventualmente contribuir a que se corrijan o eviten”21 (MARTÍN-SERRANO, 2008, p. 26). 

Para ele, “la acción transforma, la información conforma y la organización vincula”22 

(MARTÍN SERRANO, 2008, p. 26). Ação, informação e organização que são possibilidades 

de mediação e pontos de conexão de sentido para a teoria das mediações.  

Neste capítulo tratamos da noção da ação que transforma e da organização que 

vincula. No capítulo a seguir vamos abordar a questão da informação que conforma e 

partiremos de uma pergunta aplicada na empiria. 

3.4 A INFORMAÇÃO, O DESEJO E O OUTRO: NECESSIDADE 

Uma das questões do roteiro-guia utilizado nos onze grupos focais e na entrevista 

individual diz respeito aos papéis e significados dos meios de comunicação e da publicidade 

nos atos ou para os atos de consumo. A televisão foi a tecnologia mais citada como meio de 

acesso à informação para a compra de produtos de consumo, sobretudo nos grupos de idosos, 

homens e mulheres. A propaganda como ferramenta repercutiu entre os pesquisados e foi 

mencionada em funções diversas: 

Apresentar os produtos [...] divulgar e promover produtos [...] mostra 
lançamento: olha, existe![...] desperta desejo (GF-1, 2012, p.17 e 19). 

Misturar necessidade com desejo (GF-4, 2012, p.12). 

Estímulo de fazer com que você sinta falta (GF-4, 2012, p. 12). 

Incutir necessidade (GF-4, 2012, p.13). 

Influência na compra (GF-6, 2012, p.8). 

Induzir a compra (GF-5, 2012, p. 17). 

Mostra coisas do mercado (GF-9, 2012, p. 13). 

Mostra [...] mostra as ofertas, mostra a maneira mais fácil (GF-7, 2012, p. 
11). 

Deixar com vontade, estimular no sentido de fazer com que você sinta falta 
[...] faz com que você se sinta obsoleto [...] mistura necessidade com desejo 
(GF-4, 2012, p. 12). 

Aponta necessidade (GF-11, 2013, p. 20). 

A publicidade é tudo [...] está em tudo, é a alma do negócio [...] mas a 
publicidade é enganosa também (GF-9, 2012, p. 15). 

                                                 

21
 Tradução livre da autora: “as mediações sociais  incluem informações que, no geral, se antecipam às 

mudanças. Podem por sobre aviso dinâmicas não desejáveis e eventualmente contribuir para corrigi-las ou 

evitá-las” (MARTÍN SERRANO, 2008, p. 26). 
22

  Tradução livre da autora: “a ação transforma, a informação conforma e a organização vincula” (MARTÍN 

SERRANO, 2008, p. 26). 
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As falas indicam que a publicidade, enquanto forma de comunicação e ferramenta de 

acesso à informação sobre produtos, exerce a função de apresentação, estímulo, influência e 

indução de compra; e aponta o sentido da publicidade no processo de consumo: criar 

necessidade. Essa indicação de função prática dos meios de produção e do mercado, visto que 

o consumo é a outra face da produção: “não há produção sem consumo” (BACCEGA, 

2008b), é também uma manifestação de função pedagógica, nem sempre percebida 

conscientemente. Função pedagógica no sentido de que a publicidade é utilizada como 

transmissora e propagadora de sistemas simbólicos significantes, dado que as peças 

publicitárias lançam modelos, estilos de vida e regras de comportamento a serem seguidos, 

copiados e incorporados, modelos de um mundo possível, para além de mostrar produtos e 

mercadorias, como diz Rocha: 

Podemos até pensar que o que menos se consome num anúncio é o produto. 
Em cada anúncio „vende-se‟ „estilos de vida‟, „sensações‟, „emoções‟, 
„visões de mundo‟, „relações humanas‟, „sistemas de classificação‟, 
„hierarquia‟ em quantidades significativamente maiores que geladeiras, 
roupas ou cigarros (ROCHA, 1985, p. 27). 

A publicidade enquanto reprodutora de modelos sociais desempenha um papel no 

sistema de pensamento pela possibilidade de relação, inter-relação e correlação de sistemas 

simbólicos e de classificação que operam em sintonia com os poderes dominantes, no sentido 

da produção, e com os meios de comunicação. Meios de comunicação como o jornal, o rádio 

e revista que também tiveram ressonância no trabalho de campo como meios de informação 

sobre produtos, mas em menor frequência; assim como as lojas que foram citadas por alguns 

GsFs. 

A internet entre os jovens já é senso comum, no sentido de ser condição de 

comunicação; e é utilizada por jovens para compra de produtos, representados, sobretudo e 

principalmente, por smartphones e iPhones; além de notebooks e roupas (GsFs). Produtos 

denominados objetos de desejo que conotam intenção, gosto e vontade: “eu compro alguma 

coisa que eu quero muito [...] uma coisa que eu goste, que eu quero” (GF-6, 2012, p. 7). Essa 

conotação de aspiração é resultado de estímulo exterior, que tanto é apresentado pela mídia  

como também pelos sistemas e pelas dinâmicas de produção, que são orientados por um 

centro organizador que, situado na exterioridade, modela o conteúdo interior da psique 

(ZANDWAIS, 2009, p. 111). A aspiração é a “aparente necessidade vinda de ou por estímulo 

externo” (GF-4, 2012, p. 11), que também é representada pelo desejo. Desejo que é uma 

ambição por alguma coisa, um excesso de vontade por coisas, um interesse por objetos. 

Objeto de desejo é aquele que você quer [...] que você deseja [...] que você 
não precisa na vida [...] não é uma coisa que você usa todo dia mas também 
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é uma coisa que você não deixa que as pessoas peguem [...] são de 
estimação, você se apega àquela coisa” (GF-6, 2012, p. 8). 

Produto de desejo é aquele lá, eu quero aquele, tem que ser aquele [...] 
aquele mais moderno, que tem tudo, que é lindo [...] ele não é necessidade 
mas eu quero ele” (GF-4, 2012, p. 12). 

É aquela marca, a qualidade, embalagem (GF-5, 2012, p. 18). 

As falas sugerem que o desejo é determinado, determinado no sentido de que é aquele 

que não pode ser substituído. Absoluto. Já a necessidade assume outra perspectiva: 

Necessidade é aquilo que você usa todo dia, que eu preciso usar todo dia 
(GF-4, 2012, p. 12). 

A necessidade é o que está faltando [...] é primeira necessidade, não deixar 
faltar o que precisa (GF- 5, p. 16). 

A necessidade é a real (GF-8, 2012, p. 10). 

Necessidade é o que não se vive sem (GF-10, 2013, p. 14). 

A necessidade tem um peso, que a gente é praticamente obrigado a comprar 
(GF-9, 2012, p. 16). 

Necessidade é o básico (GF-9, 2012, p. 17). 

A percepção de necessidade enquanto o que se usa todo dia, enquanto o que falta, 

obrigação de compra e enquanto suprimento básico, coloca a noção em perspectivas de 

ausência e de obrigação. Essas perspectivas têm dimensões subjetivas visto que os aspectos de 

falta e obrigação de compra não possuem valores uniformes, mas percepções pessoais 

relacionadas com a experiência individual da vida vivida no contexto social, entendimento 

corroborado pela fala que diz: “as necessidades são relativas” (GF-11, 2013, p. 32). 

Sendo relativas dado às percepções individuais e sociais, as necessidades são 

concernentes, referentes, dependentes de outros fatos ou fatores. São projetadas numa relação. 

Nesse sentido cabe explorar algumas conotações de dimensões de necessidade relativa 

emergidas na empiria. Para o GF-11, os conceitos de necessidade e desejo estão alterados, 

torcidos: 

Os conceitos de necessidade e desejo estão tão distorcidos na nossa cabeça 
que você já não sabe o que é produto de necessidade [...]. Para mim é 
necessidade comer um risoto [...] porque eu estou com vontade de comer 
aquele risoto, aquele” (GF-11, 2013, p. 24). 

Para esse grupo, o que era desejo deixou de ser desejo para se tornar necessidade e a 

necessidade se tornou relativa pela falta de referente, a necessidade se tornou absoluta: 

“aquele risoto”. 

Uma outra conotação emergida foi a da relatividade parcial, a de suprir uma falta que 

pode não ser total, que pode passar sem e faço uso de outra fala que diz: 

O que estiver faltando eu vou lá e compro [...] eu compro o que estiver 
faltando primeiro, o que estiver faltando mais [...] se estiver faltando arroz, 



 

 

44 

vou lá e compro. Agora, se tiver arroz e estiver faltando macarrão, vou lá e 
compro macarrão [...] não é porque tem arroz que não vou comprar macarrão 
(GF-5, 2012, p. 16). 

A prática utilizada para suprir uma falta parcial é uma ocorrência que faz parte do ato 

do consumo como um todo, visto que a falta da parte é percebida no todo. Dessa maneira, a 

relatividade parcial se constitui em uma parte na relação com o todo. 

Na exemplificação de conotações de necessidade relativa, cabe ainda outra fala, que 

caracteriza a relatividade pela transformação, não pela distorção de sentido, nem pela 

parcialidade, mas pela consciência de aproximar necessidade e desejo, para transformar 

necessidade em desejo. Neste caso, explicita o esforço do pesquisado: “estou tentando 

diminuir a diferença entre necessidade e desejo” (EI-1, 2012, p. 9). Ele argumenta que está 

buscando comprar os produtos que são mais necessários e, já que ele vai comprar, ele não vai 

comprar qualquer produto, mas o que é necessário e que também é de desejo, desejo utilizado 

por ele no sentido de ser mais atraente. 

Os entendimentos sobre absoluto e relativo e as falas das conotações de necessidade 

revelam dinâmicas de pensamento e aspectos da relação necessidade/desejo da sociedade de 

consumo e suas múltiplas texturas sociais, que demonstram saberes e inteligibilidades das 

práticas de consumo projetados para além dos usos e consumição dos produtos e bens 

materiais. 

Uma singularidade que veio à tona quando do questionamento sobre o papel dos 

meios de comunicação e da publicidade foi a verificação do poder do “outro” como 

informação e referência de ter e ser. Mas não um “outro” qualquer. Não o poder de todos os 

“outros”. Mas do “outro que está usando” (GF-11, 2013, p. 18), o outro que tem, o outro “que 

tem na mão o objeto” (GF-4, 2012, p.12). O outro da “posse”, que tem e mostra que tem. 

Posse no sentido de Bourdieu que coloca a relação de posse como relação originária do 

mundo social, para o qual e pelo qual somos feitos, em que “a relação de posse implica a 

posse do possuidor por aquilo que ele possui” (BOURDIEU, 2010, p. 84). 

Esse outro percebido na empiria é o outro “poderoso”, poderoso no sentido de ter o 

poder de comprar e satisfazer o desejo e ainda mostrar: “o outro „poderoso‟ porque mostra o 

que tem, mas que também reconhece o que você tem, que você tem e, portanto, te reconhece” 

(GF-11, p. 20). O outro que tem o poder do produto ou dos produtos e que, ao mostrar o(s) 

produto(s), e o poder vinculado ao produto, indica, estabelece uma relação de poder sobre o 

outro (EI-1, 2012, p. 13). “O outro que está vestindo aquela roupa [...] e que está „levando‟ 

aquela roupa, aquela coisa” (GF-11, 2013, p. 21). Aquela roupa, aquela coisa que forma um 

composto significante, um código decifrável por aqueles que compartilham a mesma cultura 



 

 

45 

(GF-11, 2013, p. 23). Composto significante que não é formado somente por itens como 

roupa, acessórios, produtos, bens, mas também por hábitos e modos de usar que são 

exteriorizados pelo conjunto de bens representados na “mão do outro”. Um universo, que o 

outro deseja influenciar. O “outro-informação” que conforma, nas palavras de Martín Serrano. 

O “outro” é um ser que encanta porque exerce uma suposta influência mágica 

(LÉVI-STRAUSS e ROBERTO DA MATTA). Um “ser” exterior, que, sendo exterior a nós, 

faz nos reconhecer na nossa exterioridade. Exterioridade que faz conhecer os outros e nós 

mesmos, visto que, vendo no outro, aprendemos sobre nós mesmos. Exterioridade que nos 

une aos outros em busca de alteridade, de auto-afirmação e de força para ações 

transformadoras em nós, nos outros e no entorno; e que também nos aproxima dos outros em 

relações dialógicas no sentido de que os sujeitos se constituem por meio de várias vozes que 

dizem respeito a diferentes elementos da ordem social, cultural e histórica num movimento de 

interação com os outros (BAKHTIN). 

Essa relação de aproximação e de interação também emergiu na pesquisa de campo 

de forma plural porque foi igualmente citada junto com seu extremo oposto, a separação, e 

que passamos a analisar no capítulo que segue. 

3.5 APROXIMAÇÃO E SEPARAÇÃO, O REAL E O SIMBÓLICO: SIGNIFICANTES 

 Antes de entrar na análise interpretativa da dicotomia aproximação-separação, 

queremos trazer preceitos de Pierre Bourdieu para a exploração dos elementos levantados na 

pesquisa de campo e que constituirão partes da problematização “consumo como mediação 

para o exercício da cidadania”, na parte II. 

 Bourdieu desenvolveu suas teorias pela perspectiva da investigação empírica, ou 

seja, a partir da prática, ainda que contasse com o aporte de proposições teóricas para 

sustentação de seus estudos. Para Bourdieu, a realidade do trabalho de campo é a realidade da 

vida vivida, objetiva, e esta realidade supõe sujeitos e a integração de elementos e de fatos 

para a sua constituição social. Embora suas teorias tenham bases iniciais no estruturalismo, o 

autor avança no pensamento ao considerar a integração dos elementos e dos fatos que 

constituem o social. Pela perspectiva do sujeito, da integração social de fatos e elementos para 

a análise da sociedade e dos processos sociais, o autor considera o objeto como um todo. Essa 

é a postura de “atitude fenomenológica” do autor, que entende o objeto como um todo e a ele 

integra a reflexão sobre atitude (THIRY-CHERQUES, 2006). E é também a postura assumida 

neste trabalho, que busca compreender “o consumo como mediação social para o exercício da 
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cidadania”, levando em consideração a integração de elementos e fatos emergidos na empiria 

pelo prisma dos sujeitos e da articulação e das relações dos elementos e fatos sociais, um 

todo. 

 Do trabalho de campo emergiram os elementos ação, participação e organização 

social, informação, meios de comunicação e publicidade, necessidade, desejo, “o outro”, os 

traços políticos do consumo, vistos até aqui, que constituem elementos de análise e 

interpretação de diferentes dimensões do problema teórico “consumo como mediação para o 

exercício da cidadania”. Os conceitos que trataremos a seguir constituirão elementos para a 

compreensão das redes de relações dos sujeitos com as práticas no campo social. 

 O social é uma categoria teórica que diz respeito à sociedade e suas formas de 

sociabilidade, sociabilidade entendida como particularidades ou atributos do que é sociável. 

 Para Bourdieu, 

o social é constituído por campos, microcosmos ou espaços de relações 
objetivas, que possuem uma lógica própria, não reproduzida e irredutível à 
lógica que rege outros campos. O campo é tanto um “campo de forças”, uma 
estrutura que constrange os agentes nele envolvidos quanto um “campo de 
lutas” em que os agentes atuam conforme suas posições relativas no campo 
de forças, conservando ou transformando a sua estrutura (BOURDIEU, 
1996, p. 50). 

 Esse campo social, que é tanto um “campo de forças” como um “campo de lutas”, é 

também o campo do consumo em que os produtos se constituem em instrumentos de força e 

de luta. Os produtos são instrumentos de força e luta no sentido de que eles influenciam as 

relações sociais. Para além do sentido utilitário, entendido com base na empiria e que diz que 

“utilitário é o produto que só vai fazer diferença se não funcionar” (GF-1, 2012, p.19), ou 

seja, que será percebido se não cumprir o seu propósito de resolver ou solucionar uma 

situação; os produtos e bens também se configuram em objetos que os indivíduos se 

apropriam em determinadas formas para comunicar outros sentidos de expressão e demonstrar 

poder. O princípio da utilidade carrega um sentido moral pela perspectiva de um 

comportamento delimitado por regras fixadas por um grupo. Immanuel Kant diz que “a moral, 

propriamente dita, não é a doutrina que nos ensina como sermos felizes, mas como devemos 

tornar-nos dignos de felicidade”. Stuart Mill (2007) sustenta que a moral “consiste na 

conquista e na defesa da felicidade e, como corolário em sua essência, produz também a 

felicidade do grupo, da comunidade, de todos, visando, em última análise, o interesse 

comum” (STUART MILL, 2007, p.7). Pelos dizeres de Kant e Stuart Mill, a utilidade é um 

princípio que enseja felicidade de um e de todos. 
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 A demonstração de poder do consumo e dos produtos, embora tenha a carga de poder 

financeiro, uma vez que o “consumo tem uma relação direta com o capital” (EI-1, 2012, p.13) 

e a compra de produtos tem relação com capacidade econômica, esse poder monetário 

ultrapassa essa faculdade utilitária, moral e que enseja a felicidade; e ganha espaço no campo 

da significação, que é invisível e é invisível porque escapa à vista, mas que está presente nas 

relações sociais. Ou seja, vai em direção às relações que ganham sentido e significado na 

interação entre iguais e diferentes, a esfera social. 

 Para Foucault, 

o poder não é substancialmente identificado com um indivíduo que o 
possuiria ou que o exerceria devido a seu nascimento; ele se torna uma 
maquinaria de que ninguém é titular. Logicamente, nessa máquina, ninguém 
ocupa o mesmo lugar; alguns lugares são preponderantes e permitem 
produzir efeitos de supremacia (FOUCAULT, 2012b, p. 332). 

 Esse poder invisível que não pertence a um indivíduo, mas ao (in)consciente 

coletivo, e que não ocupa um lugar, mas alguns lugares, sendo que uns mais preponderantes 

que outros, é constituído em relação, na interação. Para Arendt, o poder é constituído em 

conjunto: “um indivíduo jamais é capaz de constituir poder sozinho, pois o poder sempre 

envolve a capacidade de articular propósitos comuns pelo discurso e de realizá-los na ação em 

concreto” (ARENDT, 2010, p. XXXV). Se o poder não pertence a um indivíduo e é 

constituído em conjunto e em relação, pode-se dizer que ele se movimenta e é de percepção 

cifrada. 

 A percepção cifrada é a (in)consciência de sistemas conotativos de reconhecimento 

que formam um léxico de comunicação e neste trabalho são denominados códigos. Para Eco 

(1976, p. 29), código é um sistema de diferença onde um código se caracteriza e se qualifica 

em relação à ausência de outro e que se torna reconhecível no contexto em que está inserido. 

Segundo Rolnik “código é um conjunto de valores e regras de ação vigente na sociedade que 

vivemos, que guia as escolhas” (ROLNIK, 1994, p. 165). Sendo o código um conjunto de 

valores e regras de escolha e de ação vigente que se caracteriza e se qualifica em relação à 

ausência de outro e que se torna reconhecível no contexto em que está inserido, podemos 

pensar que é à luz dos códigos que se constrói um mundo imaginário, o mundo imaginário 

(ROLNIK, 1994), que é construído, então, por atividade de codificação e decodificação de 

significantes simbólicos. 

 Essa atividade de (de)codificação e interpretação de significantes e de percepção 

decodificadora do campo do consumo é reservada ao sujeito social que manipula bens e 

objetos e consome produtos. Essa manipulação é investida de valor social real e utilitário 



 

 

48 

como também de valor simbólico, imaginário, visto que os bens “são investidos de valores 

socialmente utilizados para expressão categorias e princípios, cultivar ideias, fixar e sustentar 

estilos de vida, enfrentar mudanças ou criar permanências” (DOUGLAS e ISHERWOOD, 

2009, p. 8). A manipulação de valor real é a manipulação de uso utilitário, já a manipulação 

que é investida de valor social simbólico, essa somente pode ser atribuída e operada por 

aqueles que detêm a cifração e a decifração dos códigos, como nos diz Bourdieu: 

A característica específica dos bens simbólicos consiste do fato de que o 
consumo de tais bens encontra-se restrito aos detentores do código 
necessário para decifrá-los, a saber, os que detêm as categorias de percepção 
e de apreciação adquiridas pelo convívio com as obras produzidas segundo 
tais categorias, uma vez que essas obras foram produzidas com base na 
negação das normas de produção anteriores e das categorias de percepção 
correspondentes (BOURDIEU, 2011, p. 198). 

Esse consumo de bens e produtos simbólicos restrito aos detentores dos códigos 

constituintes e necessários ou àqueles que percebem os códigos e suas categorias 

correspondentes é o consumo simbólico, que é percebido como poder social, como sensação 

de poder no sentido de ter a capacidade de produzir efeitos igualmente simbólicos, 

imaginários, visto que transcende o efeito real, para um resultado para além do significado, 

adentrando o campo do “sagrado” no sentido de corporificar normas e valores da sociedade 

(WOODWARD, 2011, p. 41) e de ser digno de respeito e veneração, como exemplifica a fala 

abaixo: 

Simbólico porque as pessoas compram coisas assim, „aquela coisa‟ e é de 
plástico! Plástico! É uma carcaça, é plástico, é simbólico [...] simbólico no 
sentido de que o sagrado foi transferido para o bolso (GF-4, 2012, p. 15). 

Entendemos o simbólico de que trata a fala como faculdade constitutiva e 

representativa de um valor interpretativo, ou um sistema de valores interpretativos, cuja força 

está na expressão manifesta de forma irreconhecível, mas que tem importância nas relações de 

sentido social e político (deslocação) (BOURDIEU, 2010, p. 14 e 20). Esse sistema de 

valores, ou valor constituinte deriva de sua posição num sistema e de sua oposição aos outros 

elementos do sistema (BOURDIEU, 2010). Ou seja, um sistema de valor ou valores que 

detém códigos que tem que ser decifrados, ou que permite ser decifrados. 

 Os produtos investidos de valores socialmente utilizados para expressão constituem-

se, assim, instrumentos de poder e repertórios iconográficos, códigos de ação (MARTÍN-

BARBERO, 2009) pelos sentidos produzidos na objetividade da realidade vivida. Instrumento 

de poder no sentido de ser instrumento de forças sutis de formação, organização e circulação 

de um saber ou saberes que não são construções ideológicas (FOUCAULT, 2012b); e 

iconográfico no sentido de ideia concebida, de conhecimento social, representação. 
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 Os produtos também são meios, veículos, pela capacidade de articular campos e 

significantes e, de acordo com a posse ou não posse desses significantes, movimentar os 

indivíduos sujeitos em agrupamentos e para grupos de iguais e diferentes, com a motivação de 

interesse, necessidade, status (GsFs). Essa capacidade mediadora dos produtos é 

consubstanciada, sobretudo, porque os produtos têm, além do poder simbólico que é o “poder 

invisível o qual só pode ser exercido com a cumplicidade daqueles que não querem saber que 

lhe está sujeito ou mesmo que o exercem” (BOURDIEU, 2010, p. 7), a força da capacidade de 

expressão comunicativa e de ligação de sentidos reais e simbólicos, pela função utilitária, 

mas, sobretudo, pela representação de imagem, de presença. Representação de imagem, 

estética, presença que tem um poder de influenciar as pessoas hoje e que é percebido, como 

traz a fala de um pesquisado: “o consumo é muito mais eloquente que um discurso” (EI-1, 

2012, p. 14). 

 Esse poder invisível do consumo está revestido do poder simbólico. “O poder 

simbólico é um poder de construção de realidade que tende a estabelecer uma ordem 

gnosiológica: o sentido imediato do mundo (e em particular, do mundo social) que supõe um 

conformismo” (BOURDIEU, 2011, p. 9). Conformismo, ou conformação, no sentido de uma 

concepção homogênea do tempo, do espaço, da causa, do interesse, que torna possível a 

concordância entre as inteligências. É esse conformismo, ou conformação, que aproxima e ao 

mesmo tempo separa em grupos “conformados”, ou seja, grupos concebidos pela ligação de 

representações. E o consumo passa esse sentido imediato de mundo social concebido de 

forma homogênea e que torna possível a concordância entre inteligências e a sensação de 

posse. 

Poder simbólico no sentido de que dá uma sensação de poder irreal [...] 
porque a gente compra muito mais do que a gente pode (GF-11, 2013, p. 27). 

O poder simbólico dá para ela o que ela não tem (GF-2, 2012, p. 18). 

Poder mais simbólico porque talvez o produto pode dar uma sensação 
daquilo que eu tenho, daquilo que eu posso, daquilo que eu sou, aquilo que 
eu sou (GF-3, 2012, p. 12). 

 O poder invisível, que é simbólico pelo poder de representação, se constitui também 

em poder real pelo caráter objetivo do consumo de propiciar uma realização ou realizações. 

Realizações que dependem ou derivam de um ato de consumir, ou da potência do consumo no 

sentido de se desdobrar em possibilidades. 

O consumo dá o poder real. Por exemplo: compro um carro caro e isso me 
dá acesso a coisas do nível do carro, com uma Mercedes eu posso ir num 
restaurante chic e entro lá e todo mundo respeita por causa do carro. Agora 
se não tenho poder de consumo e compro um carro barato não posso ir no 
restaurante chic da Mercedes [...] aí não tenho poder, ninguém me respeita se 
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eu chegar com o carro barato [...]. Poder real [...] o consumo me dá o poder 
de fazer o que eu quero, realizar o que quero (GF-2, 2012, p. 18). 

 Esse poder real do consumo que desdobra em situações correlativas é o poder de 

presença apropriado para legitimar uma posição de pertencimento, visto que se desdobra em 

múltiplas viabilidades relativas, porém objetivas. O poder invisível, simbólico que também é 

real, é também um poder real caracterizado pelo poder monetário, financeiro. Esse poder 

carrega um sentido emancipador no sentido de que abre possibilidades de trânsito livre, 

explicitado na fala “o consumo proporciona poder monetário, poder de entrar e sair, ir e vir, 

liberdade [...] fazer o que quer” (GF-5, 2012, p. 24). 

 O poder invisível, simbólico e que também é real porque viabiliza uma apropriação 

objetiva, apropriação objetiva que é também simbólica pela representação que se constitui, e 

que é ainda emancipador pela possibilidade de livre trânsito, é o poder mediador de 

articulação material e social. Esse poder mediador de articulação social é mediador porque 

medeia situações e apropriações, faz o papel de meio. Ele é social pelo caráter de 

sociabilidade e material pelo caráter objetivo das materialidades dos produtos e de suas 

representações. Esse poder invisível, simbólico, mas também real do consumo que é também 

o poder mediador instrumentalizado pelas materialidades dos produtos pela capacidade de 

aproximação e separação de iguais e diferentes ocorre nas relações sociais e por causa das 

relações sociais, visto que está sujeita a vetores de força e relações de campo de força e de 

luta (BOURDIEU, 2010) e de poder (SILVA, 2011, p. 81), constituintes das relações sociais. 

Os produtos aproximam as pessoas umas das outras [...] mas acho que ajuda 
a separar também porque eles vão aproximar as pessoas que podem e não as 
que não podem [...] então acho que eles separam [...] só que as pessoas que 
não podem também vão se juntar. [...] (GF-5, 2012, p. 21 e 24). 

Os produtos mostram você, aproxima quem tem as mesmas coisas, os 
mesmos interesses, gosto, visual [...] os produtos aproximam e também 
distanciam quando não tem (GF-2, 2012, p. 16). 

Os produtos separam em grupos [...] e aproxima os grupinhos que tem 
interesse igual (GF-6, 2012, p.11). 

Tem pessoas que aproximam por causa da imagem e dos produtos e no 
fundo ela não é nada daquilo (GF-3, 2012, p. 11). 

Esse movimento de aproximação por produtos, interesses, gosto, visual, imagem, 

grupos é indicativo para estabelecer as relações sociais e políticas de status e de auto-

afirmação (GF-3, 2012, p. 11), de “parecer ser aquilo”, assim como o movimento de 

separação pela falta de produtos, interesses, gosto, visual e imagem demonstra falta de nexo 

social e político. 

Essa separação e aproximação acontece no cotidiano, que também é palco da 



 

 

51 

articulação social, é também material porque acontece na objetividade da vida vivida, em que 

os produtos e objetos estão inseridos e fazem parte. E são familiares no sentido de ter 

familiaridade, de estar integrado no dia a dia, nas ações, práticas e experiências diárias e que 

carregam consigo ambiguidades e premissas conscientes e inconscientes pela representação 

de real e simbólico. 

Os produtos representam tudo [...] os produtos representam status, poder, 
necessidade (GF-11, 2013, p. 27). 

Os produtos representam um símbolo, um símbolo (GF-7, 2012, p. 14). 

Os produtos representam um objeto [...] uma coisa que eu tenho [...] eu acho 
que é real [...] imagina você falando aqui com outra pessoa lá do outro lado? 
[...] é real, é real (GF-7, 2012, 14). 

Os produtos sempre vão passar uma mensagem [...] vão olhar e vão dizer: 
ah, ele ostenta, ou ah, ele é estiloso, compõe bem, ou ah, ele tem dinheiro 
(GF-3, 2012, p. 11). 

O movimento de aproximação e de separação exercido pelo poder invisível de 

cifração e decifração de códigos representados nos produtos tem efeito de deslocamento. O 

deslocamento é uma mudança de lugar e é real no sentido de que acontece na realidade 

objetiva. Deslocamento que pode ocorrer dentro de um grupo, num movimento de 

diferenciação para manutenção de igualdade dentro do grupo ou de grupo para grupo. Ao se 

deslocar, o indivíduo sujeito, ou os indivíduos sujeitos mudam de lugar, de posição. E se 

posicionam em outros lugares, outras posições. Essas posições são posições de status. Com 

efeito, ocorre a mudança de status social. Status social conforme a conceituação de Marshall, 

que diz que “status social é a participação num grupo „multiligado‟ cujos vários critérios (ou 

dimensões) são valorados, pesados e combinados de modo a produzir uma única avaliação” 

(MARSHALL, 1967, p. 121). Essa participação em grupos multiligados acontece por união, 

preponderantemente, daqueles que detém a posse de bens e produtos (e também a não-posse 

desde que seja importante, possível de substituição qualitativa ou que tenha utilidade 

marginal), e também compartilham estéticas, interesses e experiências, que são valorados e 

legitimados entre os iguais que comungam a mesma cultura, a mesma consciência ou uma 

ação comum. Essas estéticas, interesse e experiências são elementos qualitativos de 

importância social e que beneficiam seus componentes no sentido de manter ou ganhar força 

comum para a sustentação do grupo, visto que, segundo Marshall, “a igualdade de status é 

mais importante do que a igualdade de renda” (MARSHALL, 1967, p. 95). 

 Essa movimentação de aproximação e separação exercida pelo poder invisível de 

codificação e decodificação de efeito de deslocamento real posicional leva a inclusão e a 

exclusão. A inclusão, no sentido de possibilitar a entrada de iguais; e exclusão no sentido de 
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barrar a entrada dos não-iguais ou dos diferentes no sentido daqueles que não conhecem, não 

decodificam ou não compartilham os mesmos códigos e culturas estéticas ou regras e 

protocolos. O dualismo inclusão-exclusão é uma expressão dialética que forma um par 

inseparável de características econômicas, sociais e culturais e que sugere uma perspectiva 

histórica, estruturada nas instituições, formada, conformada, um conformismo que diz “que 

pra ter rico tem que ter pobre e que pra ter pobre tem que ter rico” (GF-11, 2013, p. 7). Uma 

percepção de que é constitutivo pelas superestruturas e não pela organização social. 

Entretanto, no trabalho de campo a definição de inclusão e exclusão surgiu como um 

elemento artificial de divisão social, criado por grupos mais e também menos representativos. 

Acredito que a inclusão existe a partir do momento em que você não cria 
nenhuma diferença artificial [...] a partir do momento em que você cria 
rótulos tanto digamos do lado dos grupos ali, das pessoas, do maior núcleo, 
tanto dos núcleos pequenos você está dividindo possivelmente sei lá, 
artificialmente ou não [...], ou seja, a inclusão existe a partir do momento em 
que você, por exemplo, ou grupos mais representativo ou menos 
representativo, maior ou menor, não faz essa diferença nem do lado menos 
representativo nem do outro [...] nenhum dos dois lados cria essa divisão 
artificial onde, enfim, qualquer coisa que seja, sei lá, legislação, acho que 
inclusão é mais artificial do que você não vê ninguém como coitadinho, sei 
lá [...] isso [...]. Exclusão, vejo da mesma forma, a partir do momento que 
você criou divisão, você vai ter sempre alguém que vai estar sempre 
excluído e incluído [...] então pode ser tanto assim, você estar incluído no 
resto da sociedade como o contrário, está incluído ou excluído (GF-1, 2012, 
p. 3). 

 O pensamento de que a noção inclusão/exclusão é um entendimento artificial, criado 

por grupos induz a pensar que, embora existam as diferenças advindas das condições 

econômicas, as dimensões sociais e culturais, culturais no sentido de transmitidas, têm 

pertinência e legitimidade para pensar a questão da movimentação social. Pensamento da 

movimentação social no sentido de que são os indivíduos enquanto unos e grupos que criam 

essas diferenciações, diferenciações designada na fala como artificial. Artificial entendido 

como produzido com um propósito ou de manutenção ou de mudança, ou de mudança para a 

manutenção. Esse pensamento induz a refletir sobre dois aspectos: primeiro sobre o consumo 

enquanto fenômeno sociocultural parte dessa dicotomia inclusão/exclusão; segundo, sobre a 

exclusão ou desigualdade como impulso social, como impulso para mudança. 

 A questão do consumo como condução de inclusão ou exclusão foi profícua nas 

discussões do trabalho de campo, dado que foi um dos temas que mais levantou troca de 

ideias dos próprios participantes. Como princípio dialético, a expressão pede perspectivas de 

análise e elencamos falas para a reflexão: 

Quanto mais pessoas puderem consumir, mais pessoas estarão incluídas 
numa sociedade [...], as pessoas que não tem acesso a recursos, ou não 
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podem sempre vão ficar aquém daquelas que têm [...] vão ser sempre 
excluídas (GF-3, 2012, p. 14). 

[A pessoa que consome] é incluída na sociedade porque todo mundo 
consome (GF-7, 2012, p. 16). 

Inclui a grupos, determina grupos [...] inclui quem pode consumir e exclui 
quem não pode (GF-4, 2012, p. 15). 

Você pode pensar tanto para exclusão quanto para inclusão, segmentação, se 
você pensar assim, é uma questão de perspectiva [...] depende do produto, do 
uso, da pessoa [...] tanto a pessoa pode ficar incluída quanto excluída (GF-1, 
2012, p. 26). 

É inclusão e exclusão (GF-3, 2012, p. 14). 

As duas coisas, porque quando você não tem, exclui; mas quando você tem, 
inclui (GF-6, 2012, p. 13). 

O consumo exclui porque ele mostra as diferenças de classes sociais (GF-10, 
2013, p. 14). 

As falas sobre o consumo na relação de inclusão/exclusão trazem questões de 

perspectiva de produto, do uso, do indivíduo, de grupo, ou seja, trazem modos de perceber as 

relações pelos efeitos do consumo como lugar onde se podem articular sentidos dominantes e 

subalternos, como um palimpsesto, um mosaico de representações onde estão inscritos traços 

da sociedade. Os produtos são expressões materiais do espírito de um tempo e que dão formas 

à cultura de um tempo. Os usos, os indivíduos, os grupos são elementos de inter-relação com 

os produtos constituem o consumo com fenômeno e composto significante, identitário. 

Identitário no sentido de similitude, de afinidade. E aqui cabe uma observação no sentido da 

identidade determinar grupos pelo consumo. Identidade que, pela própria constituição 

identitária, ou seja, de identidade, se determina e determina os componentes do grupo como 

elementos de igualdade e também de diferença. Essas perspectivas emergidas nas falas 

também oferecem os elementos classe social e posse para análise pela perspectiva da 

diferença. Essas perspectivas de identidade e diferença constituem concepções de relações 

sociais proporcionais à visibilidade e invisibilidade de indivíduos e de grupos. Visibilidade e 

invisibilidade que vão para além dos indivíduos e grupos, abarcando os códigos de expressão 

não somente formado por falas, identidades e diferenças, regras e leis. 

 Além dos códigos de expressão, das leis e regras, existem os códigos de conduta 

social, moral e ética que também são invisíveis e que também se tornam barreiras de entrada. 

Códigos de conduta que são transmitidos e assimilados pela educação, cultura e também pela 

pedagogia dos usos de produtos, que acontece também no espaço social sobre o qual 

falaremos no capítulo 3.8. Sim, porque os espaços sociais têm natureza educadora e conhecer 
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as regras dos ambientes se constitui num aprendizado não somente de códigos mas de 

sociabilidade. 

 Falamos que o não reconhecimento de códigos constitui barreiras sociais, mas as 

diferenças de camadas da sociedade por critério de renda, ou de classe, também oferecem 

barreira e esse elemento emergiu numa fala do GF-10: 

E assim a parte social que eu vejo [...] eu vejo muito esse pessoal assim, na 
parte deles eu vejo muito as diferenças [...] eu saio muito com minha 
paciente, ela vai em muitos lugares sociais [...] eu não posso ir e ela vai [...] 
ela depende muito de mim mas quando ela vai a um lugar social é só ela que 
pode entrar, funcionária fica esperando [...] aí eu não sei se estou falando da 
parte social ou da inferioridade social (GF-10, 2012, p. 1). 

 Essa fala foi uma das primeiras do GF-10 e emitida em resposta à solicitação de uma 

representação de participação social. Para além do conteúdo que expressa, a fala remete para 

o entendimento do social e da desigualdade e expressa um sentimento emergido com a 

barreira social. No capítulo 3.5 citamos o conceito de social de Bourdieu, mais precisamente 

do campo social, e trazemos um conceito de esfera social de Arendt para a reflexão: “a esfera 

social é o domínio curiosamente híbrido no qual interesses privados assumem importância 

pública” (ARENDT, 2010, p. XXXV). Essa noção de esfera social como domínio de interesse 

privado que assume importância pública é relevante para tratar da formação da sociedade 

pelas diferentes camadas, e, sobretudo, como partes da formação da sociedade, visto que “as 

camadas sociais são partes da formação da sociedade” (GF-6, 2012, p. 17). A desigualdade é 

uma mazela social que limita a participação na sociedade e suscita um sentimento negativo. 

Sentimento ou sensibilidade negativa que pode ser revertido em potência de ação ou como 

“fator motivador”: 

eu sou muito realista [...] querendo ou não a gente vive num mundo 
capitalista sim e eu acho que a pessoa que quer mudar sua realidade ela pode 
mudar [...] e não é só educação boa, de qualidade, porque eu conheço, 
pessoas que nem fizeram faculdade e mudaram suas vidas [...], é 
trabalhando, tem que querer [...] tudo bem, se é pobre, pode ter um caminho 
mais longo, mais cheio de tropeços, e tudo mais, mas pode mudar, isso 
depende de cada um, individualmente [...] eu sempre dou o exemplo do meu 
avô [...] meu avô era da roça e foi o único dos irmãos que venceu [...] 
quando ele começou a trabalhar, ele dividia o prato de comida que o irmão 
dele ganhava no serviço, mas ele foi lá e terminou a vida profissional dele, 
se aposentou, como engenheiro da Embraer, entendeu? e os irmãos deles 
continuam lá na roça, vivendo como dá, então eu acredito sim que a pessoa 
pode virar o jogo (GF-11, 2013, p. 7 e 8). 

 A realidade é o ajuste que fazemos entre a imagem e a ideia da coisa. Entre a 

imagem da vida e a ideia da vida. Entre a imagem de si e a ideia de si, a imagem do outro e a 

ideia do outro. A realidade que vivemos é a realidade da desigualdade social, desigualdade 
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social que, segundo Marshall (1967), é um fenômeno e resultado da estratificação social 

porque nascemos iguais. “Os seres humanos são iguais, [...] iguais em grupos, nos mesmos 

grupos“ (EI-1, 2012, p. 16). Os seres são iguais na condição de humanos. A desigualdade, 

portanto, não é um traço genuíno, uma condição humana; é um traço criado pelos homens. A 

desigualdade está relacionada com um conjunto de diferenciações de condições econômicas, 

sociais e culturais. “A sociedade hoje é muito desigual, assim, muitas pessoas são desiguais 

tanto economicamente, quanto intelectualmente superior” (GF-6, 2012, p. 3). 

 O exemplo da mobilidade social da fala sobre possibilidade de mudança de realidade 

é uma representação do caráter dinâmico da sociedade, visto que as posições não são fixas: 

“não é porque a gente nasceu assim que vai ficar assim” (GF-6, 2012, p. 17). Embora a 

desigualdade não se justifique, a falta de condições econômicas pode ser convertida em 

estímulo para virar o jogo, para a mudança de uma posição no sistema social, perspectiva essa 

que de certa maneira encontra um sentido para a desigualdade, sentido esse que está amparado 

em Marshall que diz que a “desigualdade pode ser justificada somente se for dinâmica e se 

oferecer como estímulo para mudança e melhoria” (MARSHALL, 1967, p. 108). O 

entendimento da desigualdade como estímulo para a mudança e melhoria se junta à 

manifestação de que as habilidades, qualidades, vontade e o esforço também se constituem 

como forças para a mudança social e que está exemplificada na fala: 

Se um pegou e nasceu sei lá deficiente, ou sei lá, por exemplo, um cara tem 
muito mais criatividade, outro consegue correr muito rápido, se lá, são 
pessoas diferentes, entendeu? E o cara, assim, tem que aproveitar o que ele é 
bom, o que ele nasceu apto, se esforçou, entendeu? Para ele, assim, se 
diferenciar e pra usar isso como estratégia para ele vencer na vida, seja lá o 
que ele considerar que seja isso, entendeu? (GF-1, 2012, p. 6). 

O esforço é igual a sucesso [...] o sucesso só depende das oportunidades 
(GF-11, 2013, p. 8). 

 As falas indicam o esforço como uma força para o aproveitamento de oportunidade 

para a diferenciação no sentido de mudança, o indivíduo aproveita uma oportunidade ou uma 

habilidade, esforça-se, diferencia-se e pelo esforço alcança o sucesso. O esforço emergiu 

também no GF-3, mas como uma conquista de direito, um recurso de conquista de direito. 

Para o grupo, o esforço está relacionado com o direito e o direito com o consumo: “porque 

quando eu estou na indecisão de comprar alguma coisa aí eu lembro do trabalho, lembro que 

trabalhei, acordei cedo, peguei trânsito, tudo isso e aí me convenço de que eu tenho direito 

pelo esforço” (GF-3, 2012, p. 13). 

 O esforço como condição de mobilidade social foi levantado em outro grupo de foco 

(GF-6), acrescentado com os elementos “ideal” e “consciência”. Para uma das pesquisadas, o 
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esforço é a força que leva a alcançar o “melhor lugar” no sentido de conquista social; o que 

foi complementado por outra participante no sentido de que para se ter essa força, ou para que 

o esforço resulte em conquista, o “ideal é ter consciência para mudar, consciência de que quer 

mudar” (GF-6, 2012, p. 3 e 4). A consciência no sentido de ter conhecimento para a mudança. 

 A questão da consciência perpassou todo o trabalho de campo em situações diversas 

com conotações de fator ou força de presença, noção de limite espacial entre as pessoas e de 

efeito de educação e vamos tratar da temática no capítulo que segue. Antes, porém, vamos 

finalizar o rol de elementos significantes emergidos e que tratam da relação do consumo com 

a dicotomia inclusão/exclusão. 

 Vimos nos parágrafos anteriores questões trazidas pela perspectiva dos elementos 

poder simbólico e real, representação dos produtos e sua potência enquanto materialidade, 

código, identidade e diferença, o dualismo aproximação/separação; e agora introduzimos a 

questão do acesso como condição de inclusão e exclusão. 

 O acesso remete ao sentido de aproximação já exposto, mas conota um entendimento 

de atividade, de fruição, de desfrute. Conforme a fala de um grupo pesquisado: 

A questão de acesso [...] não só de conhecimento, mas de estar em alguns 
lugares, desfrutar de alguns benefícios, por exemplo, estar neste lugar, a 
biblioteca pública, ou então a saúde, educação [...] acho que nisso está a 
inclusão e exclusão, numa questão de acesso mesmo e não somente uma 
coisa de iguais, mas de acesso (GF-4, 2012, p. 3). 

 O trecho revela que as condições de acesso não se limitam ao conhecimento, a ser, e 

não se limita a entrar, adentrar, mas à possibilidade de estar. A questão, então, não se encerra 

na condição de ser (que tem raízes nas profundezas) mas de estar em lugares (superfícies). É 

uma questão de ser, mas na relação social é, sobretudo, uma questão de superfície, de estar. E 

assim, estar em lugares também é uma forma e uma condição de acesso social. E essa relação 

é pensada pelo complemento da fala, que enumera uma série de possibilidade de estar que o 

consumo oferece, neste caso, já trazendo o consumo para a reflexão: 

Interessante, assim [...] a pessoa que não tem a condição, ter essa condição 
de ter essa experiência, de conhecer, de provar, de fazer o que não teve, 
comprar a primeira casa, o primeiro carro, acho que isso de uma certa forma 
iguala ele [...] o que deveria ser comum a todos, ele passa a ter acesso, nesse 
ponto acho que iguala (GF-3, 2012, p. 14). 

As condições de acesso a produtos de consumo, como colocado acima, oferece uma 

condição de existência mais confortável, para dizer o mínimo, além de constituir uma 

experiência ou uma iniciação e a possibilidade real de ser percebido como igual, como 

condição de igual. Condição de igual que pode se converter em condição para a 

movimentação entre grupos: 
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O acesso ao consumo iguala [...] é bom ter acesso para poder comprar [...] é, 
se você tem acesso, você se iguala àquelas pessoas que também tem acesso, 
mas você se distingue daqueles que não tem condições [...] se você está num 
grupo que nunca viajou de avião e aí na medida em que você andar de avião, 
você muda de grupo e se iguala ao grupo que andou de avião, mas distingue 
das que não andam, se movimentou de grupo (GF-3, 2012, p. 12). 

As condições de acesso a produtos também trazem o elemento ressignificação no 

sentido de dar novo significado na formação do composto significante, entendido como 

conjunto de elementos que formam um sentido, uma mensagem ou uma expressão social. 

Essa conotação de condição de movimentação do consumo e de percepção de igualdade, 

como também de superioridade e inferioridade, é fundamental para se pensar o “consumo 

como mediação”, que veremos na parte II. A percepção de igualdade pelo consumo e no 

consumo leva a uma análise mais abrangente da igualdade que é um valor da cidadania e que 

veremos a seguir. 

3.6 METÁFORA, REPRESENTAÇÃO E STATUS: POSIÇÃO E CONOTAÇÕES DE 

IGUALDADE 

Cidadania é condição individual de ser e estar em um Estado, uma Nação, e a 

igualdade é um princípio e um valor constitutivo da cidadania e dos regimes democráticos, em 

que os cidadãos são livres para ir e vir, obedecidas as leis constitucionais. Nesse ambiente 

democrático, os cidadãos gozam de liberdade de expressão e de liberdade de ser e de estar, 

desde que respeitadas as regras sociais e os limites da lei, cujos limites são iguais para todos. 

Mas, na pesquisa empírica, a igualdade como valor e bem do Estado de Direito foi colocada 

em perspectiva material e percebida como um princípio ou uma propriedade relativizada pelas 

diferenças individuais e também pelas condições econômicas objetivadas na realidade. 

Algumas falas são necessárias para a compreensão das raízes desse pensamento:  

Existe igualdade enquanto ser humano sim, mas a sensação realmente de 
igualdade de direitos, isso não acontece [...] mas a condição real de vida não 
é, portanto, o que a gente tem é uma não-igualdade [...] eu não gostaria, mas 
na sociedade eu sou uma não-igual, mas eu acho que existe uma diferença 
entre desigualdade e diferença [...] nós somos diferentes, mas somos iguais 
enquanto ser humano [...] mas nós não somos desiguais (GF-4, 2012, p. 19). 

Eu não sou igual porque eu não sou igual [...] minha, minha pele não é igual, 
meu cabelo não é igual, meu jeito de pensar às vezes não é igual ao que está 
moldado [...] então eu muitas vezes sou tratado diferente por ser diferente 
[...] é, porque nunca chego igual [...] na verdade é assim, eu nunca chego 
igual, eu tenho que me igualar para ser igual, porque eu não chego igual [...] 
talvez porque muita gente olha, as pessoas olham e têm um conceito de mim, 
por várias vezes isso aconteceu comigo, tem o preconceito e depois de um 
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tempo, de uma conversa, de me conhecer aí eu me torno igual [...] é muito 
relativo isso, porque eu olho pra mim e não me vejo diferente, a sociedade 
me vê diferente [...] eu olho pra mim e não me acho inferior, nem incapaz de 
nada, não acho que eu devo nada pra ninguém, mas eu tenho que mostrar, 
que demonstrar, então eu não parto do igual, eu parto daqui e aí tenho que 
chegar até onde todo mundo parte. E isso eu digo porque já vivi várias 
situações de as pessoas pressuporem, pré-julgarem, pré, pré, e você ter que 
provar [...] é, acho que todo mundo tem que provar, mas tem gente que tem 
que provar mais [...] agora eu acho que pode diminuir a distância de saída 
quando as pessoas deixarem de se importar com o exterior, não só cor de 
pele, mas com o pacote [...] falta educação e consciência (GF-3, 2012, p. 18). 

Eu não sou igual [...] eu não me sinto igual [...] depende de lugares, depende 
de momentos (GF-3, 2012, p. 17). 

Acho igualdade relativo [...] igualdade como cidadãos acho que até que nós 
temos, todos têm os mesmo direitos, os mesmos deveres, todos são regidos 
por uma mesma constituição [...] então dentro dos direitos você tem 
igualdade [...] agora dentro da igualdade você tem diferentes níveis, em 
termos de poder, riqueza, de cultura, financeiro (GF-8, 2012, p. 16). 

As falas são contundentes no teor de não-igualdade estrutural em sua forma e 

conteúdo; estrutural no sentido de ser ponto de referência (ECO, 1976), visto que as falas 

colocam a igualdade em níveis de poder, riqueza, cultura, e fatores financeiros. Ou seja, uma 

igualdade fora de um ponto de referência, uma igualdade relativa porque “igual significa ser 

tudo igual” (GF-8, 2012, p. 16). Em outras palavras, as falas levam a deslocar o princípio, a 

essência da igualdade para o eixo da condição de presença material, exterior, que, na falta dos 

institutos constitucionais, referências, substitui estruturas fundantes negadas, condições 

mínimas de sobrevivência, como educação e a saúde, para elencar os mais citados na empiria, 

como fundamentos e pontes para a consciência e igualdade: estrutura ausente. 

A estrutura ausente que é entendida como ausência de estruturas sociais fundantes e 

que reduz a igualdade ao valor material do consumo analisado no capítulo anterior. “Eu sou 

igual porque eu tenho o que o outro tem. Você é igual a mim porque você tem o que eu tenho” 

(GsFs). Esse senso naturalizado de igualdade relativa remete à relação dicotômica 

inferioridade-superioridade, presente na ausência de igualdade, ou na presença da igualdade 

relativa. Se não há igualdade é porque há um inferior e um superior, um inferior e outro 

superior. E essa dicotomização de não-igualdade é percebida pela naturalização expressa nas 

falas. “A naturalização é uma expressão do instituído socialmente, daquilo que aceitamos sem 

ter consciência de que representa uma opção, e não algo a ser aceito de forma universal” 

(ROLNIK, 2006, p. 156). Essa aceitação que Rolnik coloca que é sem consciência da opção, 

não é tão sem consciência dos efeitos, dado que é percebida a exclusão, que é explicitada na 

fala abaixo: 
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A gente sente muito isso aqui porque aqui existe muito isso de superioridade 
[...] principalmente na relação com pessoas [...] aqui tem muitos que passam 
por você e nem olham [...] agora já tem outros que é diferente, vem, 
conversam e tal [...], por exemplo, a roupa cinza, a gente é praticamente 
excluído [...] aqui dentro mesmo, tem lugares que a gente não pode entrar 
[...] embora ainda existe isso e eu acho que não deveria existir, mas existe 
[...] se você vai num banco com essa roupa cinza, esse uniforme [...] ou 
mesmo aqui dentro, a gente tem uma certa diferença [...] existe uma certa 
diferença entre a pessoa de cinza e a pessoa de roupa normal [...] se ele vai 
no banco de terno e gravata, vai chegar lá e já vai ter gente puxando a 
cadeira pra ele sentar [...] se ele for assim de cinza, ele pode ficar lá o dia 
inteiro e ninguém vai puxar a cadeira pra ele sentar [...] então existe 
diferença sim [...] mas a gente já está acostumado (GF-9, 2012, p.20). 

Tem um senhor amigo nosso, que trabalhou com a gente aqui [...], às vezes 
ele saia de terno por aí, aí ele me falou assim um dia: eu atravesso muitos 
anos a Teodoro aqui e o dia que eu vou com a roupa cinza as pessoas não 
param, ficava um tempão e não parava para atravessar a rua, um tempão, 
agora o dia que eu ia de terno eu espero um pouquinho e já as pessoas 
paravam para eu atravessar a rua, rapidinho, então existe diferença sim, a 
roupa diferencia (GF-9, 2012, p. 17). 

Outro exemplo, semana passada lembra que a [...] veio tomar café com a 
gente e eu tava de roupa normal e ela falou: nossa como o senhor está 
arrumado, elegante! eu já tomo isso como um preconceito, um preconceito, é 
porque ela está acostumada a me ver de cinza, mas já é um preconceito, eu 
tiro assim (GF-9, 2012, p. 19). 

A relação de superioridade e inferioridade pela representação do uniforme cinza do 

grupo de pesquisado demonstra uma relação de polos dominantes e subalternos, no sentido de 

relação de poder e de status e foi exemplificada de forma consistente no dito acima. A 

consistência está no fato de representar experiências e situações vividas. O uniforme é uma 

forma de não variância, do idêntico de uma categoria; e tem o papel de homogeneização, de 

tornar igualitários os componentes da categoria ou do grupo. Mas na fala o uniforme aponta 

também para a relação com a aparência com os limites da comunicação para fora da categoria, 

no sentido de que a aparência pode facilitar ou limitar a comunicação e uma relação exterior, 

entendimento emergido na fala: “a aparência é muito importante para poder se comunicar com 

as pessoas” (GF-9, 2012, p. 17). O sentido de importância da aparência exterior que emergiu 

com condição de estabelecimento de limite de comunicação emergiu em outro GF: 

A aparência é muito importante, porque, assim, querendo ou não, se você 
chegar numa entrevista de trabalho, o jeito que você está vestindo, a sua 
aparência é a primeira, a aparência, a sua imagem é o primeiro contato, então 
você querendo ou não você tem que estar bem vestido (GF-11, 2013, p. 21). 

 As falas demonstram a relação entre aparência e imagem como condição para 

contato, ligação, comunicação entre indivíduo e grupo, entre indivíduo e instituição, entre 

indivíduo e indivíduo; e conduz a reflexão para a teoria do julgamento de Bourdieu (2011a), 

crítico dos mecanismos de reprodução de desigualdade. Para Bourdieu, “a imagem é sempre 
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julgada em referência à função que desempenha para quem a observa ou que pode 

desempenhar” (BOURDIEU, 2011a, p. 43). Dessa maneira, a imagem nunca é neutra no 

sentido de representação de mundo. Ela representa uma referência para quem observa e para 

quem desempenha, a depender da posição que se ocupa e da expectativa que se tem. Assim, a 

imagem se refere a um julgamento tendo como referência um conceito preconcebido: 

Ah, acho que todo mundo tem um certo preconceito quando vê uma pessoa 
de tal modo [...] por exemplo, eu pelo menos eu reparo na pessoa, nas 
roupas, eu não acho errado reparar, agora eu acho errado a gente, tipo, julgar 
a pessoa só pelo jeito que está vestida ou só pelo que ela tem [...] julgar só 
pela roupa não, mas a gente repara (GF-6, 2012, p. 10 e 11). 

Na sociedade que a gente vive é ensinado desde sempre que você é definido 
pelo que você consome [...] não só pelo meio que ela está, mas como elas se 
vestem, como usam, por exemplo, tipo os nichos dos shoppings, os públicos 
de cada shopping são diferentes, tanto que se um público de um for para 
outro shopping vai se sentir diferente, se comportar diferente [...] no 
shopping Santa Cruz, por exemplo, é normal a pessoa ir de bermuda e 
chinelo, no JK e no Iguatemi ela vai ser tratada diferente, então é aquela 
coisa que o que você consome ou veste vai te definir, dá muito facilmente 
para você definir e julgar pelo que você veste (GF-1, 2012, p. 23). 

A relação de aparência com imagem, julgamento e (pré)conceito é uma relação 

articulada na sociedade “para fora”, no sentido de que é para si e para outrem, e representa 

uma visão de mundo com a preocupação em “parecer”. Esse “parecer” é uma manifestação de 

suporte material que privilegia a ordem do ser exterior como princípio de ser. O “parecer” 

como princípio de ser é, então, manifestado nos usos e nas práticas, com efeito de substância 

social no nível dos fatos visuais e da comunicação. Uma ação figurativa no sentido de que 

realiza uma operação de inversão de importância (BOURDIEU, 2011a) e de conversão à luz 

da experiência comum, de sentido compartilhado e com efeito interpretável. Uma 

representação que aparenta a igualdade, em contra-posição da metáfora do cinza que 

representa o resíduo sólido da combustão completa de uma substância, da igualdade: a não-

igualdade. 

A não-igualdade ou igualdade ausente na relação de superioridade e inferioridade é 

uma falta que pode ser acobertada por sensações ou ações de (des)igualdade relativa, em que 

se supõe uma autonomia relativa, autonomia entendida como uma faculdade de se governar 

por suas próprias leis, que é oferecida pelo consumo. Na fala “a pessoa é inferior e quer 

sempre estar por cima entendeu? por isso ela quer mostrar o que comprou para se mostrar 

superior” (GF-9, 2012, p. 21) é apresentado um exemplo dessa autonomia relativa e remete à 

ao caráter articulador do consumo pela capacidade de ligar fato com discurso, ou seja, de 

articular um produto com um texto e um pensamento para tentar inverter uma relação 
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polarizada, um poder mediador. Esse poder mediador é dado pelo cunho polifônico, 

simbólico, híbrido que constitui o consumo e que se constitui também como repertório 

textual, iconográfico e de representação social (GARCÍA CANCLINI, 2008). 

O consumo, como experiência coerente do modo de organizar a sociedade, expressa 

sentimentos de afirmação do coletivo e de (re)ordenação da vida, na medida em que tem um 

sentido de expressão por mostrar produtos, configurar práticas e experiências, faces visíveis 

na sociedade. As conotações do consumo como referente polifônico, simbólico e híbrido são 

exemplificadas nos ditos de superioridade e inferioridade que remetem ao pensamento de 

exclusão e inclusão na medida em que mantém uma relação direta com o capital. 

O consumo tem uma relação direta, bem óbvia com o capital, com o 
dinheiro, então a tendência é excluir a parcela da população que não tem 
dinheiro para aquele produto [...] mas ao mesmo tempo é uma relação de 
inclusão com aquelas pessoas que consomem o mesmo produto ou esse 
produto (EI-1, 2012, p. 13). 

O consumo proporciona [...] „se achar‟ superior e achar que pode mais, tem 
mais direito que a outra que não tem [...] a pessoa superior pode tudo né? [...] 
o dinheiro compra tudo hoje em dia (GF-6, 2012, p. 14). 

Essa relação direta com o capital e, portanto, ambígua de exclusão e inclusão no 

consumo e pelo consumo é própria das relações sociais em que pesam as forças de luta pela 

mudança e pela manutenção da organização e do sistema social. Marshall foi um estudioso 

das relações entre cidadania, classe social e status. Para Marshall, 

um sistema social é um conjunto de atividades recíprocas e inter-
relacionadas tendo as seguintes características: as atividades são repetitivas e 
previsíveis num grau necessário, primeiro para garantir o comportamento 
pacífico, ordeiro e que vise a um fim dos membros da sociedade e, segundo, 
para fazer com que o padrão de ação continue a existir, isto é, para preservar 
sua identidade mesmo que sua aparência se altere gradativamente 
(MARSHALL, 1967, p. 38). 

 Essa conceituação de sistema social poderia ser representada como um modelo fora 

da dimensão deste tempo histórico ou cronológico (MARSHALL, 1967), ou fora da sociedade 

de consumo, visto que na realidade objetiva nem sempre o pensamento, neste caso dos 

consumidores, é o pensamento da manutenção do sistema social. Muito embora, na sociedade 

de consumo, a padronização do consumo propicie uma sociedade homogênea, para além das 

particularidades individuais; favorecendo uma construção para a homogeneização. 

Homogeneização que não é o único fator preponderante, mas um lugar de encontro de 

variáveis que se modulam reciprocamente para satisfazer aspirações (GARCÍA CANCLINI, 

2008). Homogeneização que é também lugar de encontro de variáveis que levariam a uma 

suposta igualdade. 
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 Mas igualdade aqui é conotada no sentido de distinção, já que no consumo do ponto 

de vista de manutenção de status para você se igualar você tem que se distinguir. Uma 

igualdade para a manutenção do grupo e dos indivíduos nos grupos. Diferente da igualdade 

colocada no capítulo anterior no sentido de exclusão e inclusão e de movimentação social. No 

sentido de igualdade para a manutenção, a ideia posta é “para igualar você tem que se 

distinguir” (GF-11). Distinguir não no sentido de somente você ser diferente, mas de você ter 

o diferente, mostrar coisas diferentes, ter acesso a coisas diferentes para fazer parte igual do 

grupo de consumo, exemplificado no diálogo ocorrido no trabalho de campo: 

Pesquisado A: o consumo distingue de quem não consome [...] distingue 
porque ah, lançou uma coisa x e ninguém tem aquilo, aí eu vou lá e compro 
e aí eu me distingui de quem não tem. 

Pesquisadora: e aí depois que você comprou, todo mundo compra. 

Pesquisado B: então, aí fica todo mundo igual. 

Pesquisado A: é, mas aí o outro vai e compra outra coisa e se distingue de 
novo [...] e é um ciclo né? 

Pesquisado B: é [...] mas no final eu acho que iguala porque no final está 
todo mundo igual [...] eu já ouvi pessoas de fora falarem assim: nossa, vocês 
são todos iguais! Você se sente diferente porque você tem seu estilo próprio, 
mas para eles somos todos iguais [...] está todo mundo com o mesmo celular, 
com a mesma bolsa, com o mesmo cinto, com o mesmo mocassim, mesmo 
tipo de camisa, mesmo cabelo [...] iguala porque você compra para você ser 
igual porque você não compra uma bolsa falsificada para se sentir superior, 
você compra pra se sentir igual, você não vai se sentir: ah, eu sou superior, 
então iguala, iguala (GF-11, 2013, p. 30). 

 

 A ideia de ciclo dá a dimensão de atividade dinâmica e contínua mantida pela 

obsolescência e o diálogo demonstra a percepção de igualdade pela diferença de um grupo 

social; não diferença de ser, indivíduo, mas diferença de ter, diferença pela posse. E mais que 

pela posse, diferença pelo acesso não somente a produtos, como vimos no capítulo anterior, 

mas aos lançamentos de produtos, às novidades. O diálogo representa a percepção de um polo 

que busca manter o sistema social, em contraponto com a possibilidade de movimentação 

indivíduos ou grupos do outro polo que busca a igualdade pelo consumo, visto no capítulo 

anterior. Neste caso, recorremos a Marshall para enfrentarmos a reflexão: 

Poder-se-ia sustentar que os grupos de interesse econômico, situados numa 
relação de um para com o outro de superioridade e inferioridade em função 
da localização normal do poder institucionalizado e da cadeia de comando 
do dia a dia, ainda são elementos importantes da estrutura social, mas que 
não refletem as desigualdades mais profundas e generalizadas que 
determinam o sistema de estratificação social. Ou, para sermos claros, as 
diferenças de nível social entre tais e tais grupos podem não ser muito 
maiores do que aquelas no interior de cada grupo (MARSHALL, 1967, p. 
131). 
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 Marshall discorre sobre a situação de um grupo no sistema social em função de sua 

localização na relação com o poder institucionalizado, ou seja, em função da posição do grupo 

com relação ao polo dominante. Como também introduz a perspectiva da relação exterior e 

interior que existe em qualquer e em todos os grupos, a disputa interior e com relação aos 

outros grupos. Essa relação sustenta ações e práticas cujos impactos traduzem-se em forças 

complexas de encontro e interação na vida social (MARSHALL, 1967). Ou seja, a localização 

mais perto do poder institucionalizado sustenta ações e práticas que favorecem a manutenção 

do grupo e de seus componentes no grupo, no caso citado acima, as novidades. As novidades, 

então, constituem forças para diferenciação, manutenção do grupo e dos componentes do 

grupo. No polo oposto, isto é, na relação de localização mais distante do poder 

institucionalizado, as ações e práticas remetem para a direção de mudança, dado que há a 

vontade de progredir, ilustrada pela fala: “a gente quer sempre progredir” (GF-6, 2012, p. 17). 

Essa ideia de ação para o progresso, para a mudança de posição passa pelo ideal, entendido 

conforme emergido no trabalho de campo: “o ideal é sempre o horizonte, ele te dá o caminho 

[...] e no real você caminha em direção àquele horizonte [...] se você tiver consciência você 

vai saber que é praticamente impossível atingir aquele horizonte, mas você vai caminhando na 

direção daquele horizonte” (EI-1, 2012, p. 3). Esse raciocínio de ideal nos remete a Platão 

(2010) que diz que o ideal é o que é belo, o que brilha e o que é justo. Belo no sentido do 

culto ao que desperta sensibilidade e sentimento; o que brilha no sentido do que é vivo e que 

resulta notoriedade; e o que é justo no sentido de proceder com equidade, justiça, igualdade. 

 A reflexão também traz elementos para pensar a relação de status emergida no 

trabalho de campo: 

O consumo representa status, todo mundo sabe e mostra [...] o carro que 
troca todo ano, é status (GF-2, 2012, p. 16). 

O consumo tem relação com status [...] é no imaginário, a pessoa acha que 
ter um carro, uma Ferrari, ele tem status, ele não tem status ele tem um carro 
[...] a gente anda de metrô e tem muito mais status que ele (GF-8, 2012, p. 
12). 

Os produtos representam status [...] o consumo tem relação direta, 
exponencial e infinita com status (GF-11, 2013, p. 26). 

Eu vejo que tem muita gente que tem condição inferior à minha e tem celular 
muito melhor que o meu, então tem [...], acho que tem essa relação sim com 
status [...] se você vê uma pessoa com certos tipos de produtos você tem uma 
noção, você tem uma noção: ah, ela é rica (GF-6, 2012, p. 12). 

Eu vejo relação com status sim, tem uma relação, se bem que hoje está mais 
democratizado o consumo [...] nem sei se eu consumo por status, no fundo 
acho que eu desejo alguma coisa sim por status, mas não em termos de preço 
[...] o celular, por exemplo, status e mais que status [...] é que os objetos que 
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se apossam das pessoas, são os objetos que se apossam dela e não elas do 
objeto, elas são usadas pelo objeto, não usam o objeto, isso o celular [...] 
com a roupa também acho que é um pouco assim, só que eu acho que um 
pouco menos, porque como tem essa coisa já de séculos e séculos, tem essa 
coisa, essa relação de ah, vou me vestir bem então tenho uma relação com 
roupa, roupa mais cara tem uma relação mais especial, mas acho que a 
população tem uma relação mais saudável com roupa, agora com aparelhos 
tecnológicos não [...] agora, eu vou ser mais sutil ainda, eu acho que todos os 
bens materiais têm relação especial em maior ou menor grau, porque 
também tem os bens culturais e eles não escapam, tipo livro, eu que 
frequento muito livraria então eu vejo pessoas comprando livros e livros e 
diz ah, eu comprei, eu tenho; tem também os cursos, essa coisa de 
padronização, tipo Casa do Saber, as pessoas fazem cursos, cursos [...] para 
ver e ser visto (EI-1, 2012, p. 10). 

As pessoas consomem também para parecer o que não são (GF-10, 2012, p. 
13). 

 As falas demonstram as relações do consumo e dos produtos e, para além do uso, a 

consciência da utilização do consumo e dos produtos para demarcação de uma posição na 

sociedade ou num grupo social, ainda que não represente sua realidade, sua condição 

econômica objetiva; mas de maneira superficial, pelo porte de um ou alguns produtos. 

Segundo Marshall, “o status social é a posição em função dos valores sociais correntes na 

sociedade” (MARSHALL, 1967, p. 152). Esses valores sociais representam o que tem 

importância na sociedade. Nas falas acima fica demonstrado que os valores correntes da 

sociedade são o consumo e os produtos de consumo e os desdobramentos para as relações de 

imagem, produtos tecnológicos, marca, sempre bens de última geração ou de alto valor 

agregado. 

Mas Marshall também nos diz que “o status é algo que nenhum indivíduo pode 

arrogar-se a si mesmo; é sempre „atribuído‟ pela sociedade da qual faz parte” (MARSHALL, 

1967, p. 161). Esse sentido de atribuição emergiu num grupo e acrescentamos o trecho que 

traz a percepção da sociedade na relação de um grupo da alta sociedade com um indivíduo 

entrante: 

O status [...] a sociedade mexe com a „nata‟ também, Chiquinho Scarpa
23

, 
essas turmas aí, os caras são de família milionária e de berço de ouro, os 
caras têm a „nata‟ deles aí, são muito cultos e tem dinheiro, tem a turma 
deles, agora, o jogador de futebol, muitos [...] ele tem o dom, ele ganhou 
dinheiro, mas ele não tem estudo, ele deu sorte de hoje o esporte estar dando 
dinheiro, mas o Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, ele participa, ele 
participa, fica ali do lado, mas ele não consegue entrar na „nata‟ da 
sociedade, não entra no grupinho ali do Chiquinho não, todo mundo sabe 

                                                 

23
  Francisco Scarpa Filho é um socialite paulistano que teria recebido, por transmissão jus sanguini, o título de 

conde, título nunca provado. 
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quem ele é, o Ronaldinho tem dinheiro, mas não entra, não entra entendeu, 
tem a turma deles (GF-9, 2012, p. 23 e 24). 

 A fala ilustra o entendimento de que o status não implica necessariamente o porte de 

produto, mas um conjunto, um composto mais profundo, raízes formadas pelo capital 

econômico, social e cultural, que é percebido para além da superficialidade da posse e 

imagem de produtos ou do capital econômico. Pela percepção do grupo com relação ao 

entrante, é dada a posição “de lado” e essa possibilidade define o lugar no grupo social e 

induz a pensar que a permissão de entrada é precária no sentido de ser parcial. Há a 

possibilidade de entrada no grupo, porém de forma precária, “de lado”. Na verdade, pela fala, 

o indivíduo não entra no grupo, é aceito e na posição “de lado”. 

 Marshall (1967) diz que o status social é uma posição de um indivíduo com relação 

aos outros membros da sociedade ou de algum setor dela. Segundo Marshall, “a posição no 

sistema de produção é algo que não pode ser identificado, por um estranho ao assunto [...] é 

um conceito social que depende das relações relevantes entre os homens no sistema da 

produção e dos valores que lhes são atribuídos” (MARSHALL, 1967, p. 129). No exemplo do  

Ronaldinho Gaúcho, o pesquisado fala que ele é aceito, porém na posição “de lado” visto que 

pela percepção do GF falta os “valores” educação, “berço”, cultura. Marshall (1967) 

acrescenta, ainda, que status é um conceito essencialmente cultural, no sentido de que a sua 

posição no todo é relativa: 

Status social é, em essência, um conceito cultural, de modo que um grupo de 
status social pode ser considerado como um subgrupo cultural nacional total. 
Os três fatores mais importantes que contribuem para a formação de grupos 
de status social são a influência da família, a educação formal e a qualidade 
cultural de uma ocupação considerada como um modo de vida. Mas a 
autonomia é apenas parcial, pois a cultura depende, em grande parte, dos 
recursos materiais disponíveis, ao passo que a qualidade cultural de uma 
ocupação constitui um aspecto de seu papel na estrutura de classes da 
sociedade (MARSHALL, 1967, p. 168). 

 O entendimento de Marshall é exemplificado pela fala: “em alguns grupos eu sou 

igual em outros sou diferente” (GF-3, 2012, p. 17). Com os entendimentos de Marshall, 

podemos dizer que status social é um lugar no sistema relacional social e um conceito cultural 

que varia em formação de grupos e subgrupos e na relação micro e macrossocial, posto que a 

“relação social consiste, inteira e exclusivamente, na existência de uma probabilidade de que 

haverá, em algum sentido compreensível de maneira significativa, um curso de ação social” 

(MARSHALL, 1967, p. 175). Para o autor, a relação, que pode ser micro ou macrossocial, 

somente é de interesse para ação ou para um curso de ação, ou seja, para o que resulta do ato 
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de agir ou para a manifestação de uma força agente; sendo a substância das relações ou as 

essências das relações os comportamentos esperados. 

 A posição “de lado” exemplifica uma localização pela possibilidade de admissão 

num círculo social que não é originalmente o do ser entrante. Para os componentes é uma 

admissão em razão dos benefícios oferecidos para ação ou para o curso de ação. Para o 

entrante, a mudança pode representar uma mudança de situação, de posição social, de status, 

uma conquista social. 

 A noção de conquista social, para além do sentido das relações micro e 

macrossociais, perpassa o campo dos direitos civis e sociais e alcança o âmbito da cidadania 

como participação social, como parte da sociedade. Nesse sentido, no trabalho de campo 

emergiu também uma outra conotação de possibilidade de ser parte ou de admissão, agora 

pela perspectiva do consumo como conquista social: 

O consumo é uma conquista social [...] porque se você pode consumir tudo é 
porque você pode então se encaixar naquele grupo e tal, porque você tem 
aquilo [...] acho que muita gente tem o consumo como uma tentativa de se 
encaixar naquele grupo, num grupo social (GF-6, 2012, p. 14). 

 Esse “encaixe” social pela conquista do consumo tem o propósito de tornar parte, de 

participar do grupo e esse propósito é efetivado por meio das substâncias “interesse, produtos, 

amigos, conhecimento, talentos” (GsFs) emergidos na pesquisa de campo e forças ou traços 

de poder que ligam indivíduos ou grupos. As substâncias e as forças ou traços de poder 

produzem a possibilidade de encaixe de indivíduos em um grupo social e formam as 

condições de acesso ou manutenção, sim, porque para se manter no grupo há que haver as 

condições que, no caso da manutenção é o acesso às novidades de consumo, ao passo que no 

caso da movimentação de grupo ou encaixe é ter acesso a produtos antes inacessíveis. O 

sentido de encaixe para fazer parte está na possibilidade de estar no grupo, não 

necessariamente de ser do grupo, mas de pertencer ao grupo, ainda que ao “lado”, visto que 

depende de permissão de entrada conferida pela soma do capital social, cultural e econômico 

para uma admissão total e de todos, dado que “a admissão de todos a uma participação 

integral na sociedade traz consigo os direitos à liberdade, ao poder político e ao bem-estar” 

(MARSHALL, 1967, p. 129). 

 Essa admissão não é automática e somente dada às condições de acesso. Para a 

admissão é necessário vontade dos membros do grupo como coloca Marshall: “o monopólio 

de um grupo fechado é aquele no qual ninguém pode penetrar por seus próprios esforços; a 

admissão depende da vontade dos membros do grupo” (MARSHALL, 1967, p. 69). E a 
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vontade é produto do desejo como disse Diderot. E o desejo é “aquele”. Determinado, ou seja, 

decidido. 

As relações de status estão imbricadas com relação de identidade e diferença, 

inclusão e exclusão de grupos e formação de subgrupos. 

Relação de status [...] eu tenho aí vou me relacionar com quem tem também, 
aí você cria o círculo daquelas pessoas que tem a mesma [...] aí os que não 
têm, estão automaticamente fora porque lhe falta o que eles têm [...] aí você 
está fora, primeiro porque não rola empatia [...] se numa roda estão 
discutindo um produto e eu não tenho, eu não tenho o que falar [...] e 
automaticamente se eu tenho e você não tem o assunto não flui, então é das 
duas partes (GF-3, 2012, p. 12). 

  Essa relação de status com os produtos e com o consumo é uma relação de 

tensionamento e de conflito, embora possa parecer uma permissibilidade social. Relação de 

tensionamento e de conflito no sentido de que não há uma situação de igualdade e 

uniformidade e há uma disputa pela posição na hierarquia social, visto que “as reivindicações 

de status se referem a uma estrutura hierárquica representada por direito social e não apenas 

um valor de mercado” (MARSHALL, 1967, p. 105). Neste caso, segundo Marshall, “a 

mobilidade age como uma válvula de escape que serve para impedir a eclosão de conflito” 

(MARSHALL, 1967, p. 144). 

 Neste capítulo vimos o poder mediador do consumo nas relações sociais para a 

manutenção do grupo. No capítulo anterior vimos o consumo como poder mediador para a 

movimentação de grupo ou para mudança de grupo. Duas concepções ideológicas no sentido 

de princípio totalitário de ação (ARENDT, 2010, p. XVII): a repetição ou reprodução do 

sistema dominante aceito e compartilhado pela sociedade e a tentativa de transposição de 

grupo, de resistência de posição, em movimentos de tensionamento de poder e contra-poder 

mediados pelo consumo. Poder no sentido de um traço dominante que se reproduz ao manter 

o sistema. Contra-poder no sentido de resistência a essa força dominante e de princípio para a 

mudança de posição na hierarquia de direito social. 

3.7 SENTIDO, “ENGRENAGEM” E ATIVIDADE: O CONSUMO 

 Nos capítulos anteriores apresentamos Marshall e as definições de sistema social e 

status como elementos para a reflexão da movimentação e da manutenção de posição em 

grupos sociais. Neste capítulo avançamos na reflexão para tratar da motivação e do sentido 

que levam à mudança de posição, mais precisamente dos “princípios médios”, termo cunhado 
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por Mannheimm (apud MARSHALL, 1967, p. 33), como princípios ou valores que se 

constituem em forças num contexto concreto da maneira que se tenham integrado em função 

de vários fatores em funcionamento num dado espaço e num dado tempo. Esses “princípios 

médios” neste trabalho são identificados pelos elementos da “dimensão derivada”, isto é, 

pelos elementos que coincidem em relação, ou seja, elementos que fazem nexo para o 

pensamento do “consumo como mediação para o exercício da cidadania” e que adiante 

servirão como elementos de legitimação do pensamento. 

 Segundo Marshall, os fenômenos sociais são divididos em três categorias: “não-

sistema”, “pró-sistema” e “anti-sistema”. Grosso modo, e baseados no próprio autor (1967), a 

primeira inclui todos os fatos que ocorrem num sistema sem que sejam relevantes, de modo 

nenhum, para o sistema. A segunda refere-se às atividades que não são rigorosamente 

repetitivas, mas têm seu lugar no sistema. E a terceira representa atividades conflituosas, ou 

“comportamentos atípicos”, atividades que acarretam uma tensão no sistema social e é 

considerado doloroso (MARSHALL, 1967, p. 39 e 40). Citamos essas categorias porque são 

fundamentais para compreender as relações entre a ordem sistemática e o conflito social, que 

são as relações estabelecidas para a mudança social (MARSHALL, 1967). A ideia deste 

capítulo é reconhecer, a partir da empiria, os “princípios médios”, os não-limites, ou seja, 

elementos dos dois campos “consumo” e “cidadania” que se constituem forças para igualar 

posições – não no sentido da igualdade total, que já vimos que não existe – mas no sentido de 

reconhecimento de iguais; como também refletir sobre aspectos do consumo como fenômeno 

social e político, levantados na empiria. 

 As bases materiais são, e sempre foram, necessárias para a movimentação econômica 

e de produção e para atingir status de reconhecimento, dado aos padrões prevalentes de poder 

da sociedade desde o feudalismo, passando pela industrialização até chegar nesta “era do 

consumo” (ALONSO, 2006). Essa base material pode representar o mínimo garantido para a 

sobrevivência, que inclui a contra-parte do Estado como recebedor de impostos, e que, 

enquanto tal, tem o dever de garantir o mínimo de bens e serviços, entre eles saúde, educação, 

moradia, e outros, conforme o artigo 5º da Constituição Federal já citado anteriormente; como 

também essa base material pode representar significantes simbólicos, visto que os bens e 

serviços que constituem a base material são ao mesmo tempo instrumentos de “utilidade, 

satisfação, prazer, felicidade” (GFs); e, ainda, essa base material pode constituir relações de 

cunho conflituoso, de conflito, pela força e poder simbólico. 
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 Segundo Jean-Jacques Rousseau, são as relações entre coisas e não entre homens que 

constituem as guerras (ROUSSEAU, 2011, p. 61). Obviamente não estamos tratando de uma 

guerra propriamente, declarada, aberta, mas de um tensionamento entre as forças do campo de 

consumo e as relações sociais que geram conflitos entre partes sociais; relações que, em 

última instância, tornam-se objetivadas pelas ações, ações utilizando objetos, produtos e bens 

de consumo. 

 No trabalho de campo, emergiram entendimentos sobre o consumo que colocam a 

relação de poder como traço de articulação de interação social: 

O consumo proporciona poder [...] poder de informação, conteúdo, cultural, 
compra [...] isso é poder [...] também o carro, as roupas, tudo isso é poder 
(GF-3, 2012, p. 15). 

O consumo é uma forma de relação social [...] de uma forma ou de outra de 
consumo, você acaba interagindo, seja de qualquer âmbito, você interage, 
você acaba interagindo, você vai estar sempre se relacionamento com os 
outros (GF-2, 2012, p. 20). 

  No capítulo anterior refletimos sobre as substâncias “interesse, produtos, amigos, 

conhecimento, talentos” (GsFs) como essência das relações sociais. No sentido do consumo 

como traço de poder e grandeza de interação social, os produtos também perpassam a 

interação social como ilustrado no exemplo acima. Como forma de relação e de interação 

social e traço de poder, o consumo oferece, pela circularidade de produtos e ações correlatas 

de agrupamentos, possibilidade de troca de experiências, acesso a novidades, conhecimento 

de saberes e também de posição no sistema social, elementos subjetivos. 

O consumo também emergiu como a face da produção (MARX) no sentido de que o 

consumo é necessário para a manutenção da sociedade tanto do ponto de vista da riqueza, de 

métrica de valor de um país, como do ponto de vista do desenvolvimento e da manutenção da 

cadeia econômica pelas relações industriais e comerciais, como também lugar de 

investimento, ou seja, lugar em que você investe ou aplica um valor que considera importante. 

A medida hoje de riqueza de um país é pelo PIB [...] assim, um país é 
medido pelo PIB, que é o total de consumo de um país ou de produção de 
um país e a produção tem relação com o consumo, produção é igual a 
consumo. Na minha opinião, vai além disso, mas hoje em dia é visto como a 
métrica, medida de riqueza, de produção, soma de patentes, inovação, é a 
métrica de consenso até hoje [...] o consumo move a „engrenagem‟, além de 
criar produtos e serviços, está criando convivência social, oportunidade de 
exercer cidadania, criando relações com as pessoas (GF-1, 2012, p. 27). 

O consumo é necessário, gera emprego, movimenta a sociedade [...] pra mim 
é importante porque o trabalho de muitas pessoas depende de que alguém 
consuma [...] o consumo é uma cadeia, todo mundo está consumindo alguma 
coisa, todo mundo está comprando, todo mundo está vendendo, então o 
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consumo é importante pra todo mundo [...] uma indústria fraca de petróleo, 
por exemplo, o preço da gasolina sobe, aí sobe a passagem do ônibus, é uma 
cadeia, está tudo junto, muito perto (GF- 3, 2012, p.16). 

O consumo é importante no sistema capitalista (GF-10, 2013, p. 16) 

O consumo é importante porque precisa movimentar, girar o dinheiro [...] 
girar tudo, emprego (GF-8, 2012, p. 14). 

O consumo é desenvolvimento (GF-7, 2012, p. 17). 

 Os entendimentos das falas acima remetem o pensamento para as noções de consumo 

como forma de organização e de racionalidade da sociedade, levantado no capítulo 3.3 e 

referendado por García Canclini (2008). 

 A organização e racionalidade expressam o pensamento da sociedade de 

concordância com a “engrenagem”, como também são fontes de expressão de sentimentos e 

sensações de “satisfação, prazer, felicidade, euforia, conforto, de sentir bem, liberdade, se 

achar mais feliz, praticidade, facilidade, conquista, poder”; mas também de “frustração, 

ilusão” (GsFs), limiares de sensibilidades. Esses sentimentos relatados nem sempre são 

duradouros: 

A sensação para mim é muito de euforia que passa, de alegria [...], ah, queria 
ter um relógio, tenho um relógio, as pessoas veem, olham ah, que legal! mas 
depois volta a ser só um relógio, um instrumento de ver as horas, acabou, 
não é mais o relógio que eu namorei 2 meses, é só um relógio (GF-3, 2012, 
p. 10). 

Quando a gente compra tem aquela inquietação [...], eu preciso ficar com 
aquela coisa o tempo todo, aí depois vai ficando velho, você já usou e você 
vai parando de se importar com aquela coisa (GF- 6, 2012, p. 9). 

Acho que é muito da nossa cabeça porque a maioria dos produtos são 
supérfluos, você não precisa deles, então, aquela sensação de satisfação é só 
naquele momento, depois é só um produto (GF-6, 2012, p. 11). 

 Embora muitos desses sentimentos relatados sejam fugazes, passageiros em 

determinadas circunstâncias de consumo, de compra de produtos (GsFs), os sentimentos, as 

sensações e os limiares de sensibilidades são parte da existência humana e da condição 

humana pelas ações e experiências que os sentimentos, sensações e sensibilidades produzem. 

  “A ação é a atividade que corresponde à condição humana da pluralidade” 

(ARENDT, 2010, p. XXIX). É uma atividade política porque ocorre diretamente entre os 

indivíduos, sem intermediários subjetivos e objetivos. Já a experiência é o meio pelo qual se 

forma a memória. Quando passamos por uma experiência, acionamos sensibilidades, 

sensações e sentimentos que ficam registrados na memória pela experiência vivida. E por isso 

que certas sensações, sentimentos e sensibilidades já experimentadas são motivados e 

motivadores para as repetições, repetições que levam ao condicionamento. Segundo Arendt 
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(2010), os homens são seres condicionados, porque tudo aquilo com que entram em contato 

torna-se imediatamente uma condição de existência. Esse condicionamento se dá pela 

experiência, pelos experimentos. E o consumo tem essa capacidade de criar memórias 

sensíveis ao condicionamento, conforme traz a fala: “tem o ápice [do sentimento de êxtase], 

mas depois torna-se habitual” (GF-4, 2012, p. 13). Assim, interpretamos a fala “o consumo é 

parte da existência humana” (EI-1, 2012, p. 15) com verdade da realidade vivida e sendo parte 

da existência humana, é parte da condição humana. E nesse sentido os indivíduos expressam o 

que tem importância para eles: 

Eu compro o que tem importância para mim e o que quero (GF-2, 2012, p. 
22). 

Consumir é ver, assistir, participar, é você investir um valor em alguma coisa 
(GF-3, 2012, p. 15). 

 O consumo é expressão do que importa, dos bens e produtos que têm importância; 

como também representa um investimento de valor, investir um valor em alguma coisa para o 

indivíduo. Mas o consumo também pode ser entendido como recurso de melhoria de vida e de 

conquista social, a partir das falas: 

O papel do consumo, ah, a partir do momento em que eu aumentar o meu 
consumo, a minha vida vai melhorar [...] consumo como conquista social 
que vem através do trabalho (GF-5, 2012, p. 24). 

Consumo como artifício de melhoria de vida e como conquista social, para além da 

tática de utilização e de escolha de produtos, revela um sentido de superioridade. 

Acho que no fundo, no fundo, as pessoas sempre procuram o consumo numa 
relação de superioridade [...] vou ter aquele produto x, mesmo que de forma 
não consciente, para me diferenciar, porque conquistei, ou porque sou mais 
inteligente, sou mais culto, por vários motivos (EI-1, 2012, p. 14). 

Acho que o consumo tem uma relação de superioridade porque, que nem [...] 
a pessoa já tem um celular bom, mas vai e compra um de última geração. 
Para que comprar? Para dizer que tem, então, de superioridade [...] é, a 
pessoa „se sente‟: ah, eu tenho! (GF-6, 2012, p. 13). 

Os produtos, a qualidade dos produtos tem a ver com superioridade [...] se 
você tem um Mercedes você é superior (GF-5, 2012, p. 24). 

A superioridade percebida nos produtos e no ato do consumo é um estado ou uma 

qualidade daquilo que é superior, do que tem uma preeminência, uma preponderância sobre 

outrem, ou seja, uma vantagem. O estado de superioridade tem relação com a posse de 

produtos, mas ser superior significa estar situado acima, num nível que atinge grau mais 

elevado e que ultrapassa os outros em dignidade, posição, mérito, qualidade, talento. Esse 

estado ou grau elevado pode ser apropriado como recurso de consciência avantajada na 

sociedade. Vantagem no sentido de ter a visão dos recursos necessários para a atuação em 
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primazia na sociedade. Essa visão para a atuação planejada na sociedade revela o sentido 

estratégico do consumo, visto que as estratégias representam, além de visões de mundo, 

visões de predominância de interesses, uma arte de combinar ações e fazer escolhas 

(FOUCAULT, 2012a). Essa arte de combinar e fazer escolhas os significados compartilhados 

pelo consumo. Significados que variam em forma e conteúdo, valor e experiência, do real 

material ao simbólico subjetivado. 

Pensar o consumo como parte da existência humana e que tem o papel estratégico de 

melhoria de vida faz acrescentar à reflexão o fundamento emergido em diferentes conotações: 

consciência. 

 Num primeiro momento refletimos sobre o fundamento da consciência ao 

pensamento de organização e de racionalidade visto que essas formações não são elaboradas 

de modo aleatório. Há uma consciência para a aderência dos indivíduos na sociedade, visto 

que “você decide o que quer ou não” (GF-6, 2012, p. 16). Essa consciência da aderência da 

sociedade como um todo é a consciência da cultura do consumo, no sentido de ser um modo 

de vida voltado para o consumo. Cultura do consumo, cujo modo de vida é voltado para o 

consumo, e que leva em consideração questões da modernidade de necessidade e identidade, 

escolha e representação, poder e desigualdade, da relação entre o público e o privado, o 

Estado e a sociedade, o individual e o coletivo (SLATER, 2002, p. 5).  

 A cultura do consumo e o acesso aos produtos propiciaram uma melhoria na vida e 

no bem estar dos indivíduos sob o prisma das facilidades e comodidades oferecidas pelos 

produtos. “O consumo e os produtos representam praticidade, facilidade, facilitam minha 

vida, Hoje nós temos pouco tempo, então tudo o que vai me facilitar eu ponho na minha 

cozinha, por exemplo” (GF-2, 2012, p. 16). Essa consciência emergida na empiria não se 

efetiva somente pelo ponto de vista dos produtos que facilitam e oferecem conforto e bem 

estar à vida, mas também na consciência de escolha dos produtos emergida nas falas: “o 

consumo é consciente porque eu escolho o que eu compro [...] você vai lá e pensa, olha esse, 

olha aquele” (GF-5, 2012, p. 25), “consciente sim porque pra você consumir você tem que 

pensar, se vai dar para consumir aquilo, quando vai consumir [...] você tem que ter 

consciência para não ficar sem (GF-7, 2012, p. 18). 

 Essa atividade de elaboração da racionalidade é também o princípio da participação 

social. “Participação social não pode ser inconsciente [...] consciência é o princípio de tudo, 

começo de tudo“ (GF-8, 2012, p. 3). Começo no sentido de promessa de participação, visto 

que todo começo é uma promessa, única „mensagem‟ que o fim pode produzir (ARENDT, 
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2010). Sem consciência não há participação. “Consciência é presença” (GF-2, 2012, p. 7), “é 

necessário consciência para participação” (EI-1, 2012, p. 2). “Consciência porque se você tem 

consciência mas falta informação, com consciência eu busco informação” (GF-3, 2012, p. 6). 

Assim, se não há consciência e presença, não há participação efetiva na sociedade. 

 Essa concepção coincide com a noção de consumo como princípio de pensamento 

que emergiu da fala: “o consumo é importante porque eu acho que a pessoa tem que consumir 

para depois pensar em outras coisas” (GF-10, 2013, p. 16). Num primeiro momento a 

afirmação parece alienada, forçada ou mortal, mas o fato é que “a sociedade se baseia no 

mercado [...] a gente não sabe viver de outro jeito [...] porque a gente foi jogado num mundo 

em que a gente aprendeu a se relacionar com as coisas assim (GF-4, 2012, p. 18). Essa é a 

acepção da cultura do consumo: é impensável a vida fora do consumo. Vivemos o tempo do 

consumo, a cultura do consumo na sua acepção; e, apesar de forças contrárias, no sentido de 

que o consumo também tem o lado negativo de excessos e de consumismo, o consumo 

perpassa as relações socioculturais e políticas da vida. Com efeito, o consumo como princípio 

de pensamento derivado ou correlato ou interconexo constitui um princípio material tanto de 

igualdade ou para a igualdade como de não-igualdade e para a não-igualdade. 

 Princípio material que é dialético, uma vez que discute a igualdade e a não-igualdade 

e que é objetivado em uma base material constituída por produtos e bens materiais, 

materialidades, mas também é constituída por um capital sociocultural, capital formado por 

aspectos subjetivos, qualitativos, não cognoscíveis ou reconhecíveis num primeiro olhar ou 

pela simples presença que forma um sistema de valores e orientação: o habitus. 

 O habitus, entendido como “matriz cultural que predispõe os indivíduos a fazerem 

escolhas” (SETTON, 2002, p. 61) é uma noção de Bourdieu (2011) que auxilia a pensar as 

características de um sistema de orientação, consciente e inconsciente. A noção do habitus 

estabelece diferenças entre a estrutura e a ação e denota um princípio gerador e organizador 

de práticas e ações associadas a categorias e condições de existência. Em outras palavras, é 

uma lógica, uma racionalidade prática que o sujeito lança mão para estar na sociedade. O 

habitus é adquirido por meio da interação social e ao mesmo tempo é classificador e 

organizador dessa interação. É condicionante e condicionador das ações práticas (THIRY-

CHERQUES, 2006). O habitus integra o conjunto de elementos que constituem o “contrato” 

da interação entre iguais e diferentes e entre grupos, ou permissão de entrada em grupos ou 

espaços de iguais, pela subjetivação. Contrato no sentido de Marshall que diz que “contrato 

moderno é essencialmente um acordo entre os homens que são livres e iguais em status, 



 

 

74 

embora não necessariamente em poder” (MARSHALL, 1967, p. 79). Mas contrato também 

no sentido de Rousseau, que diz que contrato social é um pacto que os homens fazem para 

ingressar na sociedade civil. Para o autor, “o pacto social estabelece entre os cidadãos tal 

igualdade que todos se comprometem às mesmas condições e devem desfrutar dos mesmos 

direitos” (ROUSSEAU, 2011, p. 84). Esse pacto que é tácito, não expresso publicamente, é o 

acordo para a influência recíproca, o diálogo de e entre indivíduos que dará permissão para a 

admissão em grupos sociais pelo consumo; influência recíproca que é a interação social, tema 

que discorreremos no próximo capítulo. 

3.8 JUSTIÇA, INTERAÇÃO E ESPAÇO: EDUCAÇÃO E CIDADANIA 

 Interagir socialmente significa agrupar relações ou ações dos indivíduos em práticas e 

movimentos entre indivíduos sociais, social no sentido de que afeta os interesses de outras 

pessoas e da própria sociedade em geral (STUART MILL, 1997, p. 96). Um movimento que 

conota igualdade. Igualdade que representa uma das essências da cidadania e também 

percepção e perspectiva de participação social, visões que emergiram na empiria junto com os 

fundamentos consciência e respeito na relação com o outro e com o lugar do outro: “participar 

é respeitar o lugar dos outros [...] quando consegue enxergar a necessidade do outro [...] 

pensar no próximo” (GF-3, 2012, p. 1). 

 O respeito é um valor na relação de interação com o outro e a consciência é uma 

noção mais ou menos clara do que se passa, dos fenômenos que nos informam da própria 

existência. Mais ou menos clara porque nem sempre o indivíduo está consciente de seus atos 

na totalidade, visto que, no cotidiano da vida vivida, os indivíduos agem com consciência, 

mas também sem plena consciência das ações, mecanicamente, como emergido nos GF: 

“consciência, mais ou menos porque se a gente falou que a ação de participar, participação é 

em todo momento eu não sei se a todo momentos a gente tem consciência de que está 

participando, agindo, fazendo” (GF-6, 2012, p. 4); percepção que também emergiu em outro 

GF: “depende, porque se estou acostumado a fazer, eu faço [...] você simplesmente faz, vive, 

não precisa de consciência” (GF-3, 2012, p. 4); ou em outro GF: “consciência [...] na teoria 

isso é muito bonito porque na prática isso não acontece, imagina você deliberar 24h por dia? 

quer dizer, é impossível, tem muita ação que é mecânica” (EI-1, 2012, p. 16). 

 A consciência junto com o respeito constituem valores de participação e convivência 

para a construção da sociedade. Construção que acontece na e por causa da troca de 
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experiência entre indivíduos e na interação com a sociedade (GF-1, 2012, p. 1). A troca de 

experiência e a interação social pressupõem o reconhecimento dos limites de existência e de 

espaço do outro: “consciência para respeitar os limites do outro” (GF-10, 2013, p. 8). Mas não 

somente consciência para reconhecimento dos limites e do espaço do outro, mas também de si 

mesmo. Consciência de si e do outro que representa um estado de observação dos fatos que 

foi exemplificado em situações de transposição de limites, ou ultrapassagem de limites pela 

falta de respeito advinda da falta de educação: 

Quando eu vejo uma pessoa jogando papel na rua eu sinto revolta [...] é 
desagradável ter que chamar a atenção porque é tão básico [...] hoje em dia 
está tão difundido que não pode jogar papel na rua, acho que existe uma 
educação para isso, mas as pessoas não respeitam [...] e isso não está 
relacionado com condição social porque já aconteceu de eu vir pessoas em 
carros elegantes jogando papel fora do carro e são pessoas que têm acesso a 
tudo, educação, internet, televisão, jornal, livro (GF-10, 2013, p. 7). 

Outro dia um guarda jogou lixo na rua e eu falei pra ele pegar o papel que 
ele tinha jogado, ele pegou, mas não gostou [...]. Pegar fezes de cachorro 
também [...]. Em relação a cachorro tem outra coisa também, muitos donos 
de cachorros não têm noção do próximo [...] e não é culpa do cachorro, é dos 
donos [...] às vezes você está caminhando na praça e os cachorros estão 
tomando um espaço que você poderia estar ocupando [...] a dona está aqui e 
o cachorro aqui e você corre o risco de andar na guia, na rua porque os 
cachorros estão ocupando a calçada e você não tem por onde passar (GF-10, 
2013, p. 6). 

  Essa relação de respeito com o outro, com o próximo e ao espaço do outro, além do 

exemplo pela ação tem ligação direta com a reprodução de práticas para a construção da 

sociedade. Mas essa relação de respeito com o outro e seu espaço também tem ligação com a 

falta de educação para a convivência social, para o exercício da cidadania. 

Falta educação e não é só educação de livros porque tem gente instruída e 
mal educada, mas que não respeita, educação de se olhar o lugar do outro 
[...] você vê falta de educação em tudo, onde você olha você vê gente com 
falta de educação (GF-3, 2012, p. 4). 

Questão de limite [...] uma questão de abrir mão [...] por uma convivência, 
caso contrário não dá pra viver em sociedade [...] se você não abre mão todo 
mundo fica no espaço do outro e não tem um limite assim [...] é uma questão 
de limite [...] uma relação de identidade, de se reconhecer no outro [...] acho 
que perceber como você pode amenizar uma diferença, uma coisa de 
identidade e diferença (GF-4, 2012, p. 2 e 3). 

Cidadania é você respeitar o espaço do outro, é educação, assim [...] eu me 
sinto desrespeitado aqui na cidade, eu nasci aqui e moro a vida inteira aqui e 
tem 70% de gente que não é daqui e não está nem aí com a cidade, cospe na 
rua, joga papel no chão (GF-1, 2012, p. 8). 

Eu posso num ato de cidadania pegar uma ponta de cigarro e jogar no lixo e 
4, 10 pessoas que estavam ali, me virem fazer aquilo, pode ser que não 
naquele momento, mas em outro a pessoa pode me copiar, aí eu viro um 
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exemplo para outras pessoas, tem que ser coletivo [...] se você fica com a 
cidadania só pra você, não vai pra frente, fica com você (GF-2, 2012, p. 12). 

 As perspectivas do respeito e do limite do outro, da identidade e da diferença, que 

será tratada no capítulo 4.1 da parte II, mas que aqui conota uma prática política na direção da 

igualdade visto que o respeito aos diferentes e a formação identitária são fundamentos de 

participação na sociedade, representam modos de pensar as questões essenciais de 

convivência no sentido de que não são compartilhados, mas reivindicados pela percepção 

negativa da falta. 

 No sentido amplo, a educação é a ação de desenvolvimento das faculdades psíquicas, 

intelectuais e morais; e na empiria, a educação foi o elemento mais recorrente quando da 

abordagem das temáticas “participação social” e “cidadania”. Mas não passou ao largo 

quando tratado do tema “consumo”, que veremos mais adiante. 

 A educação como base de consciência, como aporte para a reflexão, emergiu pelas 

percepções de informação, consciência e conhecimento para a convivência, no sentido de que 

“quanto mais conhecimento você tem, mas você sabe o que é certo e o que é errado” (GF-11, 

2013, p. 12). Para o GF-11, a educação é a diferença entre o certo e o errado, certo e errado 

tratados na fala como regras de conduta social. O significado de educação neste caso é a base 

para o discernimento de convivência na sociedade, mas outros significados emergiram no 

trabalho de campo. 

Educação e saúde são condições mínimas para participação na sociedade [...] 
educação e primordial para o exercício da cidadania (GF-10, 2012, p. 4 e 5). 

O certo, o ideal é todo mundo ter uma educação de qualidade, uma saúde de 
qualidade, mas a realidade não é essa [...] a realidade é eu tenho uma 
educação de qualidade porque eu posso pagar, eu tenho um plano de saúde 
de qualidade porque eu posso pagar (GF-11, 2012, p. 6). 

Para participar tem que ter educação (GF- 9, 2012, p. 2). 

A chave de tudo é a educação [...] o ideal de participação é a educação [...] 
com educação você sabe o que é isso ou aquilo [...] com a sociedade educada 
[...] é natural porque eles foram educados [...] a educação prepara para a 
mudança (GF-2, 2012, p. 5). 

Cidadania é educação [...] é você respeitar o espaço do outro, criar uma 
cultura para ação, colaboração, participação que respeite o outro [...] 
sociedade educada para conviver [...] falta uma cultura de berço para viver 
que não tem como incutir na pessoa [...] uma base da educação é necessária 
para um consenso de convivência (GF-1, 2012, p. 8). 

Participação ideal [...] pra isso é preciso uma maior conscientização, e, 
principalmente, educação de todos e vontade de toda a sociedade de se tornar 
melhor [...] mas eu acho que tem um erro básico que é a educação e não 
pensar no coletivo e muitas pessoas não pensam assim (GF-11, 2013, p. 6). 
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 A percepção de que a educação, e também a saúde, são condições mínimas para a 

participação social e exercício de cidadania; e a diferença entre o real, a realidade, e o ideal, 

no sentido de uma sociedade imaginada, leva o pensamento da educação, junto com a saúde, 

como chave para uma sociedade mais justa e igualitária. E esse pensamento não é novo, visto 

que vivemos num país em que há quase 13 milhões de analfabetos com idade acima de 15 

anos24. Mas não se trata somente de analfabetismo como formação, uma vez que vimos que 

não é só educação formal que falta. Mas de educação para a vida vivida, para uma vida 

consciente de suas possibilidades, e nesse ponto da reflexão, nos remetemos para os saberes 

de Paulo Freire para aprofundar o princípio da educação. 

 Paulo Freire na sua experiência de educador sublinhou os saberes como 

responsabilidade ética do mover-se no mundo pela própria presença no mundo, com o mundo 

e com os outros (FREIRE, 2011a, p. 20). Saberes que intervêm, que transformam, que 

decidem e que são obtidos pela e na “força criadora do aprender de que fazem parte a 

comparação, a repetição, a constatação, a dúvida rebelde, a curiosidade não facilmente 

satisfeita” (FREIRE, 2011a, p. 7). Saberes que superam os efeitos do não-saber pela prática 

do ensinar-aprender, a educação. Para ele “a educação, qualquer que seja o nível em que se 

dê, se fará tão mais verdadeira quanto mais estimule o desenvolvimento desta necessidade 

radical dos seres humanos, o de sua expressividade” (FREIRE, 2011a). A expressividade que 

vai para além da linguagem e abarca também o pensamento, o conhecimento e o 

reconhecimento. Conhecimento e reconhecimento no sentido de “envolver um movimento 

dialético que vai da ação à reflexão sobre ela e desta a uma nova ação” (FREIRE, 2011a, p. 

80). E reconhecimento de fatos e de condição na realidade concreta que nunca é, apenas, um 

dado objetivo, o fato real, mas também a percepção que dela tenha (FREIRE, 2011a, p. 81). 

Esse conhecimento e reconhecimento formam a consciência, que se desenvolve com a 

educação. Para o autor, a educação é, então, um método de formar cidadãos pela ação 

concreta e tomada de consciência da verdadeira condição, sobretudo dos oprimidos pelas 

divisões econômicas. Para ele, “a condição básica para a consciência é que seu agente seja um 

sujeito, isto é, um ser consciente” (FREIRE, 2011a, p. 107). Sujeito, enquanto ser consciente, 

que se torna sujeito da produção de sua inteligência do mundo, não apenas recebedor do que 

lhe é passado, quer na escola ou outro lugar. Sim, porque há uma natureza pedagógica nos 

espaços, há “uma natureza testemunhal nos espaços [...] uma pedagogicidade indiscutível na 

                                                 

24
 Fonte: PNAD 2011 (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio). Disponível em: 

<http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=2222&id_pagina=1>. 

Acessado em: 23 fev. 2013. 
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materialidade do espaço” (FREIRE, 2011b, p. 45). Pedagogicidade do espaço que afeta 

comportamentos, com traz a fala: 

O lugar afeta o comportamento, com certeza [...] um exemplo é você pegar 
um restaurante chic e um barato e ver os comportamentos dos públicos, 
comportamentos diferentes [...] o ambiente, desde o estilo, comportamento, 
tudo assim, não precisa de dez minutos pra analisar [...] se for no Rubayat, 
ou parecido, você vai ver que é tudo mais formal, as pessoas todas mais 
arrumadas, num outro mais barato, as pessoas falam mais alto, 
desarrumadas, e nos dois as pessoas estão comendo do mesmo jeito e dá para 
julgar muito bem por isso (GF-1, 2012, p. 24). 

 O conhecimento social, formado por ideais, práticas e costumes, e essa consciência 

de ação pedagógica de comportamento advinda de diferentes saberes e espaços leva à 

autonomia do sujeito indivíduo nas suas ações que compõem a sua existência e a torna 

valiosa, digna de respeito, visto que “tudo o que torna a existência valiosa para qualquer 

pessoa depende da imposição de restrições às ações de outras pessoas” (STUART MILL, 

1997, p. 13). Essa ética autônoma de ação e existência fundamentada na educação e no 

reconhecimento das regras de conduta nos remete ao pensamento de Freire para quem “somos 

seres condicionados e não determinados” (FREIRE, 2011b, p. 20). Esse condicionamento não 

é um conformismo, uma tendência a nos conformar com os usos estabelecidos, mas uma 

conformação, uma maneira de juntar as partes de um corpo organizado. Agimos e existimos 

em conformidade com as regras de conduta social, de convivência em sociedade, visto que as 

regras e leis existem para estabelecer limites sobre os excessos e sobre tiranias de poderes 

dominantes em reconhecimento aos direitos sociais, políticos e individuais, sobretudo pelo 

reconhecimento da liberdade enquanto proteção (STUART MILL, 1997).   

 A liberdade é um princípio que será tratado no próximo capítulo, mas não podermos 

deixar de relacioná-la com a questão da educação e, nesse sentido, Paulo Freire oferece 

preceitos para refletir sobre a educação como ação cultural para a liberdade e como formadora 

de consciência. Marshall apresenta outra direção: para Marshall (1967) a educação está 

diretamente relacionada com a cidadania porque estimula o desenvolvimento do cidadão e é 

um direito social, um direito genuíno, já que tem o objetivo de moldar o adulto em 

perspectiva. E esse moldar o adulto em perspectiva é justamente o que Freire diz sobre o 

condicionamento dos seres, ou seja, o entendimento de que os seres são moldados em 

maneiras, formas, composições, representações, em percepções e aparências: perspectivas. 

Perspectivas e condição de ser humano de Arendt. Além de sermos moldados em perspectiva 

conforme o pensamento de Arendt e Freire, Marshall acrescenta ainda que a educação é um 

pré-requisito necessário da liberdade civil (MARSHALL, 1967, p. 73), civil no que concerne 
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aos cidadãos. Liberdade dos cidadãos que, então, tem ligação com espaço e seus limites, uma 

liberdade geométrica dos cidadãos, não no sentido de stricto de enquadramento individual, 

mas no sentido de concepção de formas de convivência social, ilustrada pela fala: “você é 

livre até a liberdade do outro” (GF-8, 2012, p. 125). Essa acepção que corresponde aos 

limiares da liberdade individual no espaço social também corresponde aos limiares do público 

e do privado. 

 Neste capítulo falamos da noção de espaço como materialidade pedagógica e como 

limiar de convivência social. Para ampliarmos a reflexão, buscamos um trecho emergido na 

empiria que aborda a relação de espaço público e privado, o entorno dos agrupamentos sociais 

e a inclusão. Na discussão do grupo de foco (GF-4), foi externado que hoje os agrupamentos 

acontecem mais em espaços privados em consequência da falta de lugares públicos para 

convivência e participação social e essa falta ocorre por depredação, má conservação, medo, 

violência. Para o grupo, 

os discursos [de participação social] giram em torno de uma inclusão, mas na 
prática a gente tende a se agrupar em pequenos guetos que excluem os outros 
[...] os espaços mercantis, por exemplo, são exclusivos e não inclusivos [...] 
os shoppings centers são totalmente exclusivos, apesar de terem se tornado 
centros culturais, espaços de circulação e vivência [...] mas é o corredor, não 
o shopping porque as lojas são exclusivas e o agrupamento gira em torno de 
produto e não de participação (GF-4, 2012, p. 4). 

 Essa prática de agrupamento de indivíduos em torno de produtos, de coisas, e não de 

participação social, que acontece em espaços privados, privativos, exclusivos, é ação de 

interesse individual. Não é um agrupamento para a participação para o bem comum e nesse 

sentido é falso pensar, na prática, em participação social e agrupamento para o bem comum, 

base para o exercício da cidadania, em contraposição ao discurso inclusivo. O interesse é 

privado, individualizado, específico. 

 Espaço é uma extensão indefinida, um intervalo entre um ponto e outro e tem o 

sentido de entremeio, de lugar do comum no entendimento de que pertence a todos ou a cada 

qual, ao comum. O lugar do comum é também um lugar de um conhecimento comum, do que 

se denomina comum, de um denominador comum, como condição para viver 

harmonicamente, no sentido de que você tem que ultrapassar seus interesses para atender os 

interesses do coletivo, para manter a ordem e viver em paz (GF-11, p. 14). Esse lugar do 

comum é o lugar dos “princípios médios” de Marshall (1967), visto no capítulo 3.7, 

representados por interesses, produtos, amigos, conhecimento, talentos, e também práticas, 

com sentido de forças universais integradas num contexto concreto. Os limites são os limiares 
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do outro, ilustrado pela fala: “limite é uma questão de abrir mão por uma convivência” (GF-4, 

2012, p. 2). O lugar dos “princípios médios” com sentido de forças universais integradas num 

contexto concreto que respeita o limite do outro para uma convivência é o limiar da 

convivência. O limiar da convivência é o princípio do interesse comum para o bem coletivo. 

 O bem coletivo é uma das finalidades da política enquanto maneira de agir e um 

valor que ultrapassa a escolha e o bem estar individual para adentrar o campo do público e do 

social, do comum. A afirmação está fundada na fala: 

A cidadania é uma escolha individual para o bem estar coletivo [...] é que 
sempre associo a cidadania com bem estar social, mas obviamente esse bem 
estar coletivo tem que estar associado com o bem estar individual porque 
senão não teria sentido [...] e muitas vezes o interesse individual conflita 
com o coletivo e aí você tem que fazer uma escolha (EI-1, 2012, p. 7). 

 Essa afirmação constava no roteiro-guia do trabalho de campo como questão para 

concordância ou discordância para o desenvolvimento do entendimento do tema “cidadania” e 

as falas foram unânimes quanto à afirmação: “a cidadania é o exercício de escolha individual 

para o bem estar coletivo”. As falas convergem para o entendimento de escolha individual 

para o bem coletivo, bem coletivo que também tem que estar associado com o bem estar 

individual para ter sentido de prática. Falas que corroboram o discurso inclusivo do GF-4. 

Mas a noção de cidadania englobou outros entendimentos, mais amplos, e transcrevemos os 

mais recorrentes: 

Cidadania é respeitar as leis e votar [...] é pagar imposto [...] respeitar o 
outro em lugar público e também em casa [...] cidadania é respeitar, é você 
cumprir as suas obrigações, não só no dia a dia mas as que a própria nação te 
impõe, porque para você ser um cidadão você tem que respeitar os limites e 
os direitos dos outros cidadãos ao teu lado. Na realidade é exercer o direito e 
respeitar o direito do próximo (GF-2, 2012, p. 8). 

Cidadania na cartilha é um conjunto de direitos e deveres [...] muito mais 
deveres do que direitos (GF-3, 2012, p. 6). 

Cidadania [...] a primeira coisa que me vem à cabeça é eleição, mas não acho 
que cidadania se resuma a isso, acho que existe uma consciência do seu 
papel na sociedade enquanto participadora dela [...] que contribui 
positivamente para a manutenção ou melhoria desse sistema que é a 
sociedade (GF-4, 2012, p. 6). 

Cidadania é exercer não só direitos e deveres mas também não jogar papel 
na rua [...] jogar papel no chão, eu falo: pega o papel que você jogou no 
chão, você sujou o chão, eu falo: não tem educação não?(GF-11, 2013, p. 9 e 
10). 

Cidadania é tentar interferir nos rumos da sociedade de uma maneira não 
formal [...] voto, manifestação social (EI-1, 2012, p. 4). 
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Cidadania é mais um contrato social e você tem benefícios, mas em troca 
você tem uma série de deveres [...] tipo documentação, você tira porque 
estão pedindo (GF-4, 2012, p. 10). 

Cidadania é participar, co-habitar, conviver (GF-1, 2012, p. 8). 

Cidadania é se preocupar com a sociedade em que você vive de alguma 
maneira (GF-6, 2012, p. 6). 

Ser cidadão é ter registro de nascimento, RG, documentos; precisa ter 
documentos, saber quem ele é na sociedade para cobrar e ser cobrado [...] se 
você não sabe de seus direitos não sabe dos deveres (GF-3, 2012, p. 5). 

Ser cidadão é ter consciência [...] sou cidadão a partir do momento em que 
eu respeito e sou respeitada (GF-2, 2012, p. 10). 

Cidadão é quem faz parte da sociedade (GF-8, 2012, p. 4). 

Cidadania é comportamento porque para você ser um bom cidadão você tem 
que respeitar o próximo, não jogar lixo na rua (GF-10, 2012, p. 5). 

Para ser cidadão você tem que ter consciência crítica da realidade e 
consciência de que você pode de alguma forma intervir nessa realidade (EI-
1, 2012, p. 5). 

 Das noções de cidadania emergem perspectivas de identificação, acordo, 

comportamento, co-habitação. Elementos de formalidade e imposição que estão relacionados 

com o senso de existência e convivência social e elementos como direitos e deveres e 

educação que carregam a conotação de conquista de direitos, e sua contra-parte, para a 

participação na sociedade. Esses elementos estão voltados para as práticas cotidianas e para a 

direção, o sentido da convivência em comum, igualitária, a igualdade. 

 Mas esse senso de igualdade é encoberto pela sensação de não funcionamento. 

A sensação é que a cidadania funciona mais com as classes mais favorecidas, 
porque talvez quem tem mais não precise se preocupar porque pode pagar 
escola, saúde, hospital, ele faz o que quer, agora a pessoa que precisa é 
refém da saúde pública, da educação pública e então quando essas coisas não 
funcionam fere mais a cidadania dele, sente mais (GF-3, 2012, p. 5). 

 Essa percepção de funcionamento parcial da cidadania ou funcionamento para alguns 

grupos emergiu na empiria junto com os sentimentos de frustração, traição, desesperança e 

revolta. E esses sentimentos tiveram coro no sentido de que grande parte dos pesquisados 

externou sentimento negativo com relação à contra-parte dos outros que também exercem 

seus deveres e direitos, e, sobretudo, com relação ao voto, representação mais mencionada na 

empiria quanto à representação de cidadania. 

Apesar de estar exercendo um direito é só frustração em tudo sem exceção 
de nada, nada [...] aqui no Brasil é difícil o exercício da cidadania porque 
você vota e em todos que você vota são incorretos e ladrões [...] ser cidadão 
no Brasil é um negócio difícil, difícil (GF-8, 2012, p. 4). 
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Nas últimas eleições eu fui traído, eu votei num cidadão, achei que ele ia 
fazer alguma coisa e não fez nada (GF- 5, 2012, p. 11). 

Faz 40 anos que eu voto e sempre votei correto, nunca anulei um voto e o 
que os políticos fizeram por mim? Nada, só imposto pra pagar [...] sempre 
votei correto, nunca anulei um voto, e os políticos nunca fizeram nada por 
mim, e eu sempre achando que ia fazer o melhor, mas que nada! Nada! Eu 
devia é ter um desconto de imposto de tanto que eu já votei (GF-9, 2012, p. 
8). 

Eu ando desacreditada, acho que perdi a esperança, mas acho que quando 
alguma coisa dá certo, a sensação é boa (GF-3, 2012, p. 6). 

 Os sentimentos negativos revelam a percepção dos pesquisados de que a 

contrapartida do voto e da eleição, eleição entendida neste trabalho como “delegação de poder 

para alguém representar no nosso país” (GF-4, 2012, P. 6), ou seja, das ações delegadas, está 

esvaziada nos efeitos práticos da representação política, coletiva. Esse esvaziamento da 

atuação política remete o pensamento para o entendimento do “declínio do homem público” 

de Sennett (1998). Mais precisamente para o declínio do público, não somente como 

compensação por ascensão e maior valorização do privado, do secreto e da manifestação 

direta; mas como declínio de expressão do ethos público, entendido como um conjunto de 

costumes e traços comportamentais para o bem comum, visto que há a percepção de redução 

ou de não atuação dos representantes legalmente constituídos para a atuação para o coletivo, 

como explicitado num GF: “quando eu voto, eu não estou pensando que ele vai fazer alguma 

coisa para mim, quando o meu candidato ganha, você acha que fez alguma coisa em prol de 

um grupo” (GF-1, 2012, p. 12). 

 O sentimento negativo é ainda demonstrado pela “lógica negativa” de Stuart Mill 

(1997) em que é realçado o traço negativo como na fala abaixo: 

Ultimamente sentimento de descrença, no voto, por exemplo, é de descrença 
[...] mas é melhor votar do que não votar, então o sentimento bom é pensar 
no oposto, quando não se tinha liberdade de votar [...] o sentimento bom é 
em relação a não existência, a não possibilidade (EI-1, 2012, p. 6). 

 O pensamento da “lógica negativa” de Stuart Mill (1997) não estabelece sentimentos 

bons, mas uma crítica manifesta pelo (re)conhecimento do valor do tema para o pesquisado. 

 O sentimento negativo e a percepção de degradação do quadro político na atuação 

para o bem comum são complementados pela percepção de falta de maturidade política, 

sobretudo para conceitos: “falta maturidade da sociedade para conceitos” (GF-1, 2012, p. 10). 

Maturidade para conceitos que é percebida como ausência de entendimento da representação 

da parte dos políticos quanto dos efeitos de desenvolvimento, uma condição política precária 

e um empecilho para o exercício da cidadania enquanto prática plena de exercícios de direitos 
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e deveres individuais e coletivos: “para o brasileiro chegar no „consumismo político‟ vai levar 

uma vida” (GF-8, 2012, p. 13). 

 O consumismo é um termo de cunho pejorativo, que conota tendência, excesso ou 

paixão pela atividade do consumo, ou seja, do uso que se faz de bens e produtos produzidos, 

no âmbito da vida privada. O consumismo adjetivado, isto é, acrescido da palavra político tem 

outra lógica, a de esforço intenso para a ação para o bem comum. A “falta do consumismo 

político”, essa expressão sim, constitui uma perspectiva negativa de atuação para o bem 

comum. Nesse sentido o “declínio do homem público” é o declínio da obra para o bem 

comum. 

 As falas acima revelaram o entendimento da baixa ou da redução de esforços de 

atuação para o bem comum, mas as sensibilidades externados também foram sentimentos de 

“realização, tranquilidade, respeito, igualdade” (GsFs) e o “sentido de justiça” (GF-3, 2012, p. 

6) para e no exercício da cidadania. Sentido de justiça entendido como noção de virtude moral 

e de reconhecimento de imparcialidade, de equidade, igualdade política. Igualdade política 

que tem o caráter democrático que se baseia na ideia de soberania popular e de liberdade, 

enquanto faculdade de escolha, tema que será tratado no capítulo que segue, visto que “nas 

cidades, os termos „liberdade‟ e „cidadania‟ eram semelhantes” (MARSHALL, 1967, p. 69). 

3.9 “A SELVA”, “GAIOLAS” E AS ASPAS: LIBERDADE 

 A Teoria Fundamentada, metodologia utilizada para esta dissertação, constitui um 

método exploratório de geração de dados de análise e interpretação. Seus preceitos estão 

fundados e focalizados no propósito de descobrir elementos relevantes para a análise da área 

de trabalho determinada para a pesquisa empírica. Elementos relevantes que estimulam o 

olhar e favorecem questões e conceitos sensíveis. E essa era a grande questão inicial. Quais 

seriam os elementos mais vivos, mais percebidos e perceptíveis dos pesquisados? Quais 

seriam os elos e ligações, a interconexões que emergiriam para a problematização do tema 

“consumo como mediação para o exercício da cidadania”? 

 Os conceitos sensíveis são ideias, consciências de qualidades e de valor que as 

palavras, formas, conteúdos e objetos parecem ter ou parecem ter mais. Mais como advérbio 

de intensidade e expressão de valor numérico, no sentido de maior ou menor grau de força, de 

uma ou mais grandezas. E a liberdade foi uma das descobertas de conceito, não somente 

sensível, mas necessário e essencial para ligação das grandezas “consumo” e “cidadania”, 
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pelo estabelecimento de dependência e para a modificação das qualidades ou características 

designadas pelas duas categorias. 

 Muito embora a liberdade seja uma condição do ser humano social (ARENDT, 

2010), que veremos adiante; e um fim para a educação e da educação (FREIRE, 2011a), que 

vimos anteriormente, foi na relação com o consumo que o a liberdade ganhou dimensão de 

relação de sentido, essa capacidade de receber impressões externas pela percepção do espaço 

e do tempo, necessária para a reflexão da teoria das mediações de Williams, Martín Serrano e 

Martín-Barbero. 

  Ser livre é um valor, um princípio. Ser livre é a base de ser. E também de estar. E 

não há outra forma possível de exercer a plenitude de ser, de pensamento, de ação, de prática, 

de criação, de participação sem liberdade. Essas definições gerais estão nos escritos sobre a 

liberdade, mais precisamente nos discursos democráticos, e compõe o senso comum.

 No senso comum e no sentido denotativo, liberdade é uma faculdade de escolha e é o 

estado oposto ao cativeiro, à prisão, à escravidão. O termo aceita os sinônimos de autonomia, 

emancipação, autorização, independência, iniciativa. Mas na acepção de valor e de princípio, 

refletir sobre a liberdade implica tratar de um tema que é caro, no sentido de estima. E mais 

caro ainda é falar da falta desse valor, da ausência de liberdade, enquanto possibilidade de 

realização. 

 A liberdade como concepção tem denotações de liberdade da vontade, no sentido de 

doutrina filosófica (STUART MILL, 1997). Esse sentido é teórico demais assim como as 

percepções do conhecimento comum. O nosso propósito aqui é explorar o termo liberdade 

como um valor vivenciado nos domínios social e político: a liberdade civil que preconiza 

sobre “a natureza e os limites do poder que a sociedade pode exercer com legitimidade sobre 

o indivíduo” (STUART MILL, 1997, p. 9). 

 Stuart Mil tratou do tema no livro “Sobre a liberdade”, escrito em 1859. No livro, o 

autor fala sobre as condições de existência da liberdade e volta na Antiguidade para nos dizer 

que o valor, inicialmente, quando foi criado, significava proteção contra a tirania dos 

governantes políticos já que os governantes estavam em situação necessariamente antagônica 

em relação ao povo que governava (STUART MILL, 1997, p. 9). Assim, o conceito de 

liberdade nasceu para determinar os limites do poder. Embora seja um valor de caráter 

progressista no sentido de conceber adaptações ao longo da história, neste trabalho interessa a 

conotação de “fonte certa e permanente de melhoramento: a liberdade” (STUART MILL, 

1997, p. 73). 
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 Arendt tratou da liberdade como condição humana e diz que a liberdade situa-se no 

domínio do social e na esfera política, no sentido da vida na pólis grega (ARENDT, 2010, p. 

37), ou seja, num espaço dado e vivido. Para a autora, “a liberdade é a condição essencial 

daquilo que os gregos chamavam de felicidade, eudaimonia, que era um estado objetivo 

dependente, em primeiro lugar de riqueza e de saúde”. Para a autora, o domínio da pólis era a 

esfera da liberdade. 

 Jean Jacques Rousseau escreveu sobre o tema num sentido mais prático e nos diz que 

“ser livre, então, é fazer o que você tem que fazer” (ROUSSEAU, 2011, p. 38). Seu enfoque 

está mais relacionado com a ação, com a prática. Para Rousseau, 

a liberdade consiste menos em realizar a própria vontade do que em não ser 
sujeito à vontade alheia; consiste também em não submeter a vontade alheia 
à nossa. [...] Na liberdade comum ninguém tem o direito de fazer o que a 
liberdade de outro lhe veda, e a verdadeira liberdade nunca é destrutiva de si 
mesma. Assim, a liberdade sem justiça é uma verdadeira contradição. [...] 
Não há, pois, liberdade sem leis, nem onde alguém esteja acima das leis [...]. 
Um povo livre obedece, mas não é servo; tem chefes, não amos; obedece às 
leis, e somente às leis, e é pela força das leis que não obedece os homens 
(ROUSSEAU, 2011, p. 29). 

Rousseau relaciona a liberdade com as questões de vontade, não sujeição à vontade 

alheia e obedecimento às leis e de justiça, como condições para o exercício da liberdade. As 

noções de Stuart Mill, Arendt e Rousseau oferecem aportes teóricos para a reflexão da 

liberdade no imbricamento consumo-cidadania. Para explorar o tema, foi colocada uma 

questão que solicitava que os pesquisados falassem sobe a liberdade: se sentiam livres, se 

achavam livres ou se eram livres e transcrevo algumas das falas. 

Eu me acho livre, mas obedecendo as leis [...] eu sou livre (GF-5, 2012, p. 
25). 

Eu creio, creio que não [...] tenho certeza que somos monitorados em tudo, 
desde CPF, PIS, IR, então nossa liberdade é restrita, limitada, mas agora, sou 
um homem livre dentro dos meus pensamentos, na minha mente, dentro da 
minha mente sou livre, agora perante a sociedade somos monitorados 
permanentemente (GF-5, 2012, p. 25). 

Eu sou e ao mesmo tempo não, porque eu tenho família, tenho filhos. Eu não 
me considero um homem livre, livre entre aspas, mas eu me sinto um 
homem livre, porque eu tenho meus compromissos com minha família até o 
resto da minha vida [...] sou livre até certo ponto, então não sou totalmente 
livre (GF-9, 2012, p. 23). 

Eu sou, mas tem, lógico, eu sou casada, tenho família, então a gente é livre 
dentro de certos limites, agora eu não sou tolhida, não sou tolhida (GF-10, 
2013, p. 16). 

Eu sou livre, apesar de que tem umas coisas que às vezes você faz o que 
você quer e às vezes porque você faz o que precisa, tem que fazer [...] você é 
limitado ou acaba se limitando, tem vários momentos que me sinto livre mas 
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vários que me sinto presa, justamente você pode ir até aqui, dali pra frente 
você já não pode mais, então a sociedade ela dita regras até onde posso e 
onde não posso e eu acabo até me deixando caminhar por estas regras pela 
sociedade, então eu não me sinto totalmente livre (GF-3, 2012, p.17). 

E existem as regras que você acaba impondo pra você mesma, você diz eu 
não vou mais comer doce porque não quero ser gorda, então você não está 
livre pra comer doce, então você mesmo se colocou numa gaiola e fechou, 
então tem coisas que você faz porque você quer fazer, outras porque você 
tem que fazer, deve fazer, ou por uma questão moral, ou de 
responsabilidade, então, ninguém é livre pra dizer hoje não vou trabalhar, 
existem regras na sociedade (GF-3, 2012, p.17). 

Em primeiro lugar, não existe uma liberdade no sentido absoluto, você não 
pode fazer o que bem entender, tudo tem uma causa, então você está sempre 
em relação às condições externas que você vive, então ser livre é ter 
consciência desses entendimentos e, a partir dessa tomada de consciência, 
você deliberar o melhor caminho (EI-1, 2012, p. 16). 

Algumas coisas eu tenho liberdade, outras não, então não vou dizer que em 
tudo sou livre (GF-7, 2012, p.18). 

Você é livre até a liberdade dela [...] não é totalmente, não totalmente, a 
sociedade me aperta, em tudo, eu mesma acuso eu, entende, eu mesma me 
aperto (GF-8, 2012, p. 15). 

 A exploração do tema começa com um conjunto de falas que aborda a sensação de 

liberdade pela outorga de outrem ou do Estado, enquanto limites, mas não na totalidade da 

perspectiva de Rousseau, dado que a outorga não equivale à expressão da vontade, mas uma 

permissão, um consentimento. As falas também abordam a liberdade entre aspas, em cujo 

espaço, ou seja, no intervalo das aspas, estão a expressão, a família, a identificação, a 

sociedade, os compromissos, os deveres, responsabilidades, o não tolhimento, você, gaiolas. 

Gaiolas como metáforas do espaço. 

 Outra percepção perpassa um valor dos regimes democráticos, que asseguram a 

liberdade de expressão numa sociedade de direito, que respeita a Lei e as Leis. 

Eu acho que as pessoas não são livres, é, principalmente na parte de 
expressão: você não pode falar tudo o que você quer né [...] e isso acaba, sei 
lá, complicando, às vezes você quer falar certas coisas mas não pode porque 
a sociedade você quer expor sua opinião sobre certos assuntos e eles podem 
te repreender, alguma coisa assim (GF-9, 2012, p. 23). 

Um valor que acho que falta no Brasil é a liberdade, falta muito, do ir e vir, 
de opinião, de ideias [...] no mundo também mas no Brasil é bem mais 
crítico [...]o valor da liberdade está perdendo espaço nesta sociedade [...] 
meu conceito de cidadania inclui liberdade, mas talvez daqui a 20 anos o 
conceito de liberdade seja, ou não seja parte do conceito de cidadania, 
porque para parte das pessoas pode ser diferente do de hoje, então o conceito 
de cidadania eu entendo é o exercício da liberdade e da justiça (GF-1, 2012, 
p. 31). 
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 Num primeiro momento este último trecho induz a pensar nas mudanças e 

transformações sociais no continuun do tempo. Porém, outro pensamento leva a refletir sobre 

o sentido mais amplo de liberdade como valor e princípio humano de exercício da plenitude 

enquanto ser que se expressa e constrói o mundo em que vive, o que é corroborado pela fala 

do GF-9 acima. 

 E seguem trechos com outra conotação: a da liberdade plena, em contraposição com 

as “gaiolas”: 

Eu sou livre, muito livre, a coisa mais importante dessa minha vida é a 
liberdade (GF-10, 2013, p. 16). 

Eu sou livre porque, ó, eu trabalho, eu sou livre, se eu tivesse dentro de casa 
trancada eu não era livre, eu vou onde eu quero, só que eu tenho que 
comunicar que eu vou chegar tal hora (GF-7, 2012, p.18). 

Eu sou livre, eu ando para onde eu quero (GF-7, 2012, p.18). 

Eu me sinto livre, eu sou livre, minha mãe deixa eu fazer as minhas próprias 
escolhas, ela sabe que eu tenho que ter consciência, mas eu sou livre pra 
escolher o que eu quero (GF-6, 2012, p. 17). 

 As falas acima demonstram o sentido do valor, da importância da liberdade no 

trânsito do ir e vir, para o trabalho, um valor de vida; e também pelo consentimento, agora em 

estado pleno, da liberdade e pela consciência. Já as falas que seguem conotam a não liberdade 

pela consciência, pelas possibilidades de escolha, ou pela restrição dada pelo saber: 

Não, nem um pouco, não [...] é que eu acho que mesmo quando a gente 
escolhe algumas coisas a gente não percebe o quanto restritas essas 
possibilidades de escolhas estão, né, mas talvez [...] toda liberdade tem uma 
restrição, mas o que um dia foi possível e não é mais possível, isso é uma 
restrição da liberdade, tanto sei lá, numa ditadura militar que eu poderia tal 
coisa e não posso pela censura, quanto eu ir daqui na zona oeste e levar duas 
horas [...] isso restringe (GF-4, 2012, p.18). 

Não sou livre. Experimenta falar que você, assim, que seus líderes políticos 
são o Maluf, o ACM e o Geisel? sério, em qualquer lugar você vai ser 
execrado, o mesmo o contrário, o exato oposto, experimenta ser um 
anarquista, e dá mesma forma na grande maioria existe uma liberdade falsa, 
muito falsa o Brasil é um país livre, sem guerra, etc., divertido, só que assim, 
existe uma diferença entre haver ou não diferenças e haver ou não igualdade, 
só que exatamente disso, do que tentam promover essa igualdade forçada, 
não respeita a diferença, porque assim existe uma grande diferença, 
diferenças existem, negar diferenças é um absurdo, é sério, agora você negar 
a igualdade dadas às diferenças é outro absurdo [...] e o que acontece é que 
você prega uma igualdade negando as diferenças, então por isso a sociedade 
se torna hipócrita na base dela, porque ela está negando um fato, digamos 
uma verdade, então tudo o que ela construir a partir disso é falso porque esse 
argumento é falso (GF-1, 2012, p. 31). 

 A externalização de sentimento de não liberdade, não somente pelas restrições 

conjunturais, mas, sobretudo, pelas perdas estruturais e pelas bases de argumentos falsos, 



 

 

88 

demonstra a existência de um pacto social de ausências no corpo político na sociedade, que 

também manifesta um estado de igualdade forçada. Pacto social, que, segundo Rousseau 

(2011), estabelece entre os cidadãos igualdade de condições e de direitos, neste caso, uma 

igualdade forçada, uma igualdade artificial. 

 A liberdade concebe diversas conotações em diferentes intervalos de espaço e chega 

a nossa reflexão pela perspectiva do consumo como recurso emancipador das obrigações e da 

conquista de um direito, mas também como dependência e obrigação. 

Comprar uma coisa que quero me dá a sensação de fazer o que não sou 
obrigada, de liberdade, de fazer o que quero, comprei uma coisa que quis, 
não estava precisando mas comprei porque deu vontade” (GF-2, 2012, p. 
16). 

Não sou livre porque você fica na dependência de comprar aquela coisa que 
todo mundo tem, de ter que ir naquele restaurante que abriu que todo mundo 
vai, o celular (GF-11, 2013, p. 14). 

Eu não me sinto livre, não sou livre pelo julgamento do outro, me preocupo 
com o que os outros pensam [...] tem limites que não são físicos, são 
inconscientes, são impostos pela sociedade [...] ninguém é livre (GF-11, 
2013, p. 14). 

 As falas sobre liberdade trazem para a reflexão uma manifestação da 

contemporaneidade: o paradoxo. Paradoxo como processo dialético em que tudo está em 

movimento contínuo e que envolve a luta de forças de poder e seus contrários; paradoxo como 

contradição própria da realidade, da situação real em que, ao mesmo tempo em que estão 

colocadas todas as possibilidades estão também restritas essas possibilidades, em razão das 

multiplicidades e das conformações sociais, além das próprias jaulas individuais em que são 

aprisionados os indivíduos pelos próprios julgamentos e pelos julgamentos dos outros, como 

também pelas imposições, pelas relações e condições externas, um grande emaranhado de 

coisas dessa realidade vivida: “o real é a selva” (GF-3, 2012, p. 3). 

 A parte I desta dissertação apresentou os fundamentos para a reflexão sobre o 

“consumo como mediação para o exercício da cidadania” emergidos na pesquisa de campo, 

tendo como metodologia a Teoria Fundamentada. A empiria levou à descoberta de elementos 

e conceitos que, do ponto de vista da problematização das falas com a teoria pela lógica 

indutiva, compõem a base e os limites para reflexão do problema teórico “consumo como 

mediação”. Algumas reflexões iniciais compuseram a constituição dos elementos e constam 

desta parte I, porém a análise interpretativa que integrará a parte II poderá não se limitar 

exclusivamente aos elementos apresentados até aqui. Essa possibilidade é dada visto que o 

resultado da experiência de campo parece rico, abundante e ainda cheio de possibilidades, de 
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modo que poderemos recorrer ao corpus para dar suporte à reflexão pela abrangência da 

temática e pelas aproximações e distanciamentos, conexões e inter-relações possíveis para o 

tensionamento do “consumo como mediação para o exercício da cidadania”, que 

discorreremos a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

90 

4 PARTE II - O TENSIONAMENTO E A MEDIAÇÃO 

4.1 O DOMÍNIO DOS CÓDIGOS COMO FONTE DE PODER: IDENTIDADE E 

DIFERENÇA 

 Na parte I desta dissertação contemplamos os elementos sensíveis emergidos na 

empiria pelo método da Teoria Fundamentada e demonstrados pela lógica indutiva de Stuart 

Mill para a reflexão da temática “consumo como mediação para o exercício da cidadania”. 

 Nesta parte II vamos explorar as relações e conexões dos elementos pela perspectiva 

da teoria das mediações de Williams, Martín Serrano e Martín-Barbero. A exploração das 

relações e das conexões dos elementos contempla as dimensões fundamentais, vetoriais e 

derivadas que serão utilizadas no processo de semantização do “consumo como mediação” 

para proceder a passagem da categoria “consumo” para a categoria “cidadania”, objetivo 

dessa dissertação. 

 O processo de semantização ou de significação é um processo de atribuição de noção, 

de conteúdo, de definição, de significação, visto que os termos são polissêmicos. Polissêmicos 

porque podem ter dois ou mais significados, gerais e particulares, denotações e conotações em 

esferas contextuais, ou seja, em “relações recíprocas e reversíveis entre nomes e sentidos” 

(ULLMANN, 1964), p. 132). O processo de semantização implica atribuição e relação de 

sentido, ligações e associações. O processo de semantização do “consumo como mediação 

para o exercício da cidadania” implica em atribuições e relações que envolvem ligações de 

sentidos com conceitos, formando “campos associativos” entre as duas grandezas objetos 

deste estudo. Campos associativos entendidos como forma ou outro tipo qualquer de 

associação que estará por detrás do processo de semantização (ULLMANN, 1964).   

 Consumo e cidadania são categorias semânticas distintas, mas de ação social, ou seja, 

individual e coletiva; e âmbito político, de bem comum. O social e o político são campos de 

sentidos relacionais para associações, ligações, reuniões, experiências e atividades que 

possibilitam configurações objetivadas, materiais. A semantização do “consumo como 

mediação para o exercício da cidadania” é, então, uma operação relacional material, ativa, 

objetivada na realidade vivida e constituída pelos elementos descobertos na pesquisa empírica 

realizada para este estudo. 
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 A operação relacional material, ativa, objetivada na realidade vivida, que é 

constituída pelos elementos empíricos, é constituinte de operações sociais e políticas, visto 

que operam e são operados na sociedade e para a sociedade: um processo.  Para Williams, 

“processo é um complexo realizado de experiências, relações e atividades, como pressões e 

limites recíprocos e mutáveis” (WILLIAMS, 1979, p. 115). Nesse sentido o consumo assume 

a noção de processo complexo de experiências, relações e atividades com tensões sociais e 

políticas. 

 Sennet em seu livro “A cultura do novo capitalismo” (2006), aborda a questão das 

mudanças do espectro da política na sociedade capitalista, sobretudo no final do século XX, 

tempo de mudanças e ambiente de permanente inovação, pressão, fragmentação, um terreno 

de tensão e competição, “a selva” (GF-3, 2012). O autor aborda também a perspectiva de uma 

nova economia que opera no plano da necessidade, e, portanto, no plano da economia do 

consumo, em dissonância com o plano político que deveria operar no campo da justiça e do 

direito. Para Sennett, o consumo de bens desempenha um papel-chave na legitimação da 

experiência contemporânea pela realização autoconsumptiva em que há o desgaste dos 

contextos e dos conteúdos do conhecimento ao serem usados (SENNETT, 2006, p. 132). Ele 

acrescenta que esse desgaste do contexto e do conhecimento ocorre porque os consumidores 

não têm o entendimento sobre as formas e o âmbito de produção ou sobre as técnicas de 

feitura; e não estão interessados na “história de vida” dos produtos. Sem a perspectiva da 

tradição cultural da produção como qualidade essencial, intrínseca, a experiência 

contemporânea se configura na paixão pelo consumo como narrativa social, exterior, 

entendida como exposição na relação social. Para o autor, ao minimizar as qualidades ou a 

“história de vida” dos objetos, os produtos, então, são adquiridos pela exposição social e na 

relação de sentido no fluxo dos acontecimentos da vida vivida que tem efeitos constitutivos e 

associativos. Efeitos constitutivos porque se formam pela percepção e atribuição de valor e 

importância; e associativos porque acontecem por junção e combinação para sua composição: 

“efeitos associativos compostos”, ou seja, efeitos constituídos de sentido pelas associações 

imaginativas, sentido fruto de um trabalho mental de associação (SENNETT, 2006). 

 O trabalho mental de associação é uma operação de agrupamento, ligação, união e 

compreensão de significantes, entendidos como elementos de importância social, que abarcam 

representações objetivadas em situações, objetos, ambientes, lugares de significação; mas que 

compreendem também conjuntos de elementos codificados em sistemas simbólicos de 

compreensão, codificações. 
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 Stuart Hall (2003) desenvolveu preceitos teóricos de codificação, e seu contrário 

decodificação, com o objetivo de fazer estudos de recepção de mídia, em contraposição aos 

estudos de comunicação e audiência fundamentados na Teoria Hipodérmica ou “Teoria da 

bala mágica”, teoria restritiva do ponto de vista da produção de sentido nas relações dos 

meios com a mensagem nesse tempo contemporâneo de fragmentação e multidimensões 

socioculturais, que pede leituras ampliadas e contextualizadas.  

 Para Hall, o processo de codificação/decodificação é um processo particular de 

produção simbólica elaborada pelas instituições de comunicação e que reproduz um universo 

ideológico maior. Para o autor, “o modelo de codificação é uma tentativa de falar de uma 

nova maneira de fazer estudos de mídia (media studies), dentro deste universo mais amplo” 

(HALL, 2003, p. 363). Universo mais amplo entendido como ambiente multidimensional que 

abarca, para além das dimensões socioculturais e fragmentações contextuais, momentos de 

interação e produção, significação e ressignificação de sentidos, textos mais amplos da cultura 

social e política. Esse universo multidimensional, mais amplo e de textos da cultura social e 

política, da fragmentação e da produção significação e ressignificação de sentido é também o 

universo do consumo.  

 As noções de significação têm alcance referente e envolve as práticas significantes. 

Para Hall, “o sentido sempre possui várias camadas, de que ele é sempre multirreferencial” 

(HALL, 2003, p. 354). Assim, refletimos sobre as práticas significantes do consumo pela 

perspectiva multirreferencial dos sentidos apreendidos na empiria. Essa perspectiva 

interpretativa é fundamentada na concepção de consumo como processo ativo materializado 

em práticas significantes que se constituem matrizes epistemológicas. 

 As matrizes epistemológicas do consumo constituem e são constituídas em lugares de 

conhecimento nomeadamente entre o sujeito e o objeto nas situações da vida vivida, lugares 

de produção simbólica e de sentido. Assim, as concepções sobre codificação/decodificação de 

Hall importam para a exploração do campo do consumo como lugar de produção simbólica e 

de significados reais. Os preceitos da ciência do significado também são acionados para a 

exploração, visto que cada ato de significação transforma o estado efetivo de todas as 

significações já existentes (ULLMANN, 1964). Esse movimento de transformação correlativa 

é também o movimento de transformação dos estados efetivos dos sistemas de significados e 

de comunicação de significados, os códigos. 

 “Os códigos são sistemas de convenções comunicativas que constituem as regras de 

uso e organização de vários significantes. Por „convencionais‟ entendemos regras não inatas, 
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ainda que não necessariamente atuante ao nível da consciência” (ECO, 1993, p. 372). A 

definição de código de Eco caracteriza-o como sistema de convenções comunicativas que 

formam modelos de sentido semânticos, como também sistemas de regras combinatórias dos 

elementos escolhidos, constituindo um repertório de seleção, escolha e combinação de 

elementos.  

 Esse repertório de seleção, escolha e combinação de elementos significantes tem a 

atribuição de vocabulário, de léxico, uma estrutura geral que é compreendida por estruturas 

particulares de sentido, instrumentos de conhecimento que conferem valor conotativo a 

elementos previstos nesse repertório. Mensagens articuladas. 

 As mensagens articuladas são pensamentos intencionalmente voltados para a 

realização de outras funções suficientes e objetivamente coordenadas ou manipuladas para o 

fim proposto, não sendo, assim, reflexo, reflexiva, auto-reflexiva, mas intencional.  

 Diferentemente do reflexo, enquanto resultado da experiência do espelho e princípio 

que consiste na transferência de significação (ECO, 1989), as intenções são pensamentos 

secretos, conceitos reservados, propósitos disfarçados que mobilizam sensibilidades e 

sentimentos. Essa mobilização de sensibilidades e sentimentos estimula e impulsiona os 

indivíduos para a ação voluntária apreendida em camadas de referências pessoais e coletivas, 

que se convertem em práticas significantes pela força da ação deliberada. As práticas 

significantes são realizações de sentido e falar em práticas significantes implica refletir sobre 

ação humana de sentido numa organização social, visto que as práticas formam a realidade 

(DE CERTEAU, 2012, p. 202). As práticas são manifestações sociais expressas em categorias 

objetivas com potencial de reflexão de produção de sentido. As práticas de consumo 

emergidas na empiria utilizam a experiência com produtos como exemplos de perspectivas de 

produção de sentidos em camadas de referências e de práticas significantes. 

   A apropriação do smartphone, um símbolo da contemporaneidade, por exemplo, 

ultrapassa o significado de aparelho móvel de telefonia, para significar, para além de objeto 

de desejo, passaporte para um universo de presença, experiência e de reconhecimento social, 

conotações e referentes de poder. Os indivíduos portadores de smartphones atingem níveis de 

status social e, se o aparelho for de última geração, alcança a categoria de distinção e de meio 

de informação. Percepção de posição igualmente distintiva foi exposta no GF-6 (2012) e no 

GF-11 (2013), porém com conotação de rebaixamento de nível de status, de posição, pelos 

próprios membros dos grupos, pela posse de aparelho defasado no tempo tecnológico ou que 

não apresenta os quesitos funcionais convencionados pelo grupo. Os indivíduos portadores de 
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itens convencionados extraem significados dos usos e da tecnologia e os utilizam para definir 

e orientar suas ações e práticas no âmbito individual e também no coletivo; como também 

utilizam os objetos para transferir significados pessoais para esses bens, revelando aspectos 

individuais e de modo de vida, identidades. Nesse sentido, a potência do aparelho de última 

geração representa o indivíduo e suas múltiplas possibilidades de ação em contraposição ao 

real uso do aparelho limitado a funções básicas (GF-4, 2012). 

 As roupas apresentam outros significados conotativos. Enquanto artefatos e produtos, 

as roupas são utilizadas para proteger o corpo. No capítulo 3.6 as roupas foram analisadas 

pelo prisma da aparência, como também foram examinadas pela perspectiva da metáfora do 

cinza experimentada pelo GF-9 que levou a reflexão para o campo das representações de 

unidade, igualdade e não igualdade, superioridade e inferioridade. Para além dessas 

representações, o cinza, enquanto metáfora de uniformização, também se oferece para o 

pensamento sobre a sociabilidade, visto que a sociabilidade não se baseia em igualdade, mas 

em uniformidade (ARENDT, 2010).   

 A sociabilidade vista no capítulo 3.5 pela perspectiva de atributo do social e, 

portanto, necessária para a vida em sociedade, é também um mecanismo de compartilhamento 

de sentidos de diferentes categorias. Mas, na perspectiva de atribuição de significado que 

tratamos agora, interessa refletir sobre o vestuário, entendido como coletivo de roupas, pela 

dimensão de sistema de convenções comunicativas e pelo enfoque da cultura. Sistema de 

convenções comunicativas que é apreendido e reconhecido socialmente, que está naturalizado 

culturalmente e se ressignifica pela circularidade e inovação da moda como representação. 

Sistema de convenções comunicativas e que funciona como locus de significado cultural. 

Locus de significado cultural (McCRACKEN, 2003, p. 113) entendido como lugar de 

transferência de significado cultural de acordo com o contexto social e que conotam 

comportamentos que conformam os indivíduos. Com esse enfoque o vestuário é percebido 

como mídia de comunicação cultural, um mapa para comunicação e reconhecimento dos 

significados dos códigos vigentes. Com esse conhecimento dos significados dos códigos 

vigentes é que se entende, por exemplo, o aspecto cuidadosamente “desleixado” de indivíduos 

que, com essa aparência, pretendem passar a imagem de “descolado” para marcar uma 

identidade, para demarcar um espaço ou para se aproximar de outros igualmente “descolados” 

ou atrair outros que compartilham da mesma cultura, exemplo emergido no GF-1 (2012). Ou 

se entende o uso de roupas percebidas à altura das lojas da Rua Oscar Freire, exemplificado 
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no GF-2 (2012), como artifício para freqüentar as lojas, que com suas convenções atuam para 

aproximar e também inibir aqueles que não estão vestidos conforme o mapa da rua. 

 As marcas Mercedes-Benz e Ferrari emergidas em GsFs como símbolos de qualidade 

e status ultrapassam seus sistemas simbólicos constituídos, sistemas simbólicos entendidos 

como conjuntos de valores, crenças, regras e atributos (BOURDIEU, 2010), para demonstrar 

um quadro de referência cultural (ECO, 1993) no sentido de que esse quadro forma um 

patrimônio do “saber” individual e coletivo. Patrimônio do “saber” que demonstra posição 

ideológica, ética, disposições psicológicas, gosto, sistema de valor; e que tem o poder de 

projetar posições e expectativas, dado que os indivíduos não só escolhem os elementos do 

saber, e para saber, como elegem os significados que querem comunicar, a finalidade do 

significado e o receptor da comunicação, o outro ser exterior (ECO, 1993, p. 379).  

 As marcas são construções esculpidas para indicar presença distintiva pela atmosfera 

imaterial e configuram, pela empiria, a “unidade Diderot” (McCRACKEN, 2003), pelo poder 

de associar e correlacionar seus valores e atributos com produtos e marcas de estruturas 

equivalentes em importância e relevância social. Esse poder associativo tem efeito 

relacionado por semelhança, oposição, transferência, sentimentos, repetição, experiência, 

percepção, uso, posse, ação, especificidades, práticas, interesses, e também preconceitos, visto 

que o sentido depreciativo quer de uma palavra, de uma marca ou do exercício de uma ação 

preconceituosa deforma o significado de muitas palavras, marcas ou ações (ULLMANN, 

1964. Assim, as marcas de poder de efeito associativo transformam-se em forças coercitivas 

pela capacidade de projetar e efetivar acesso a categorias culturais homólogas e posições de 

mesmo status social. O efeito de “unidade Diderot” foi exemplificado pelo GF-2, em que as 

participantes relataram a força de ação contígua que a percepção da posse de um Mercedes-

Benz ofereceu, propiciando visibilidade e atenção, admissão e aceitação em ambientes e 

grupos determinados.  

  Os exemplos empíricos demonstram configurações, representações, significantes; 

demonstram também que a apropriação e os usos dos produtos não têm um só significado, 

mas conotações e “leituras preferenciais”, denominadas preferenciais por estarem próximas da 

ordem dominante, e que carregam o sentido de acesso e controle dos aparatos de significação 

do mundo material (HALL, 2003, p. 366).  

 A apropriação e os usos dos produtos são revestidos de sentido social, para si e para 

o outro. Mas essa tomada de sentido social nunca é completamente bem sucedida porque não 

há como controlar todas as leituras possíveis, visto que os indivíduos são seres diferentes, não 
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pela condição de humano que implica igualdade, mas pela constituição subjetiva de sujeito 

dotado de pensamento e consciência individual; visto também que as diferenças existem até 

mesmo dentro dos grupos, dado que nem todos os membros dos grupos ocupam as mesmas 

posições de saber e de poder (EI-1, 2012). Nessa perda de controle total residem brechas para 

ressignificações que são operadas pelo exercício do saber e do poder na tentativa de manter ou 

alterar a leitura dos indivíduos. Residem também espaços para ressignificação pela 

manipulação de significados que acabam por configurar outros sistemas simbólicos de 

significação. 

 Os sistemas simbólicos são estruturas que designam significados e sobreposições de 

significados não literais e que figuram uma coisa sem deixar de mostrar outra. São sistemas 

de visões polissêmicas e sobrepostas em níveis de significados que formam figurações de 

sentido que é somente compreensível por aqueles que têm o conhecimento e detêm a 

compreensão não somente dos códigos mas também dos modelos de tradução e interpretação 

das convenções e expressões comunicativas. Esses são modelos de decodificação e operam no 

nível do pensamento complexo não no sentido stricto de Morin (2011a), de operação na 

“ordem-desordem-organização”, mas no sentido de que se supõe o conhecimento do sentido 

literal, funcional ou utilitário, para operar na construção de sentido pela interpretação e 

manipulação figurada e simbólica dos códigos, dispostos e sobrepostos em níveis de 

significados. O conhecimento dos códigos enquanto sistemas de convenções comunicativas 

diretas, ou de função primeira ou utilitária, é, então, pressuposto para consciência, 

interpretação e manipulação de mensagens e ações de sentidos simbólicos; sentidos 

simbólicos que também são reais porque não perdem as características e a literalidade. 

 Os recursos para a decodificação são expansivos no sentido de abarcar outros campos 

semânticos e não se limitam ao conhecimento e manipulação dos códigos. Os pressupostos 

culturais e sociais também ocupam lugar na operação de decodificação, visto que a não posse, 

o não acesso ou a não experiência podem negar acesso a saberes, experiências e imaginários, 

convertendo-se em falhas de recursos para a decodificação.  

A (de)codificação reside, assim, no conhecimento e na dosagem mínima, e/ou 

máxima, de (re)conhecimento do quadro de referência cultural (ECO, 1993), entendido como 

códigos e pressupostos culturais e sociais, ou do sistema de convenções de objetos, ambientes, 

lugares: significantes; reside também na apropriação de significados de convencionalidades, 

projeções, identificações de sentido denotativo e conotativo, real e simbólico.  
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 A decodificação opera como fonte de poder no momento em que são conhecidos os 

significados e os sentidos preferenciais (HALL, 2003, p. 373) e em que os indivíduos se 

apropriam dos sentidos compostos, derivados, sobredeterminados, simbólicos, visto que a 

decodificação não é objetiva, mas que demanda uma exploração analítica que cabe às 

materialidades, registros materiais. Com efeito, cada momento de desconstrução é também 

momento de construção dado que não há um significado único e fixo, mas um conjunto de 

“posições ideais-típicas” (HALL, 2003, p. 378), ou seja, imaginadas e caracterizadas. 

 As “posições ideais-típicas” são posições distintivas e percebidas por práticas de 

leituras que estão situadas dentro de um contexto social e institucional. Contexto que é 

diferente daquele das instituições de codificação, uma vez que ler e também decodificar tem o 

sentido de compartilhar sentidos e referenciais, compartilhamento que se dá no campo dos 

interesses e não coincidem necessariamente, como vimos na empiria, com classes sociais, 

econômicas, ou categorias sociológicas, dado que as interpretações podem atravessar várias 

dessas categorias (HALL, 2003, p. 380). Interpretações que são maneiras de compreender e 

compartilhar movimentos que circulam e se expandem em sentidos gerais e particulares na 

tentativa de fixar significados (HALL, 2003, p. 369).  

 Interpretações que também são juízos de pensamento, critérios para o pensamento. 

Juízo de pensamento que, segundo Eco (2012, p. 32), é operado com base na identidade e 

semelhança. Identidade e semelhança que é fundada no entendimento de que “sob certo ponto 

de vista, toda coisa tem relações de analogia, continuidade e semelhança com toda e qualquer 

outra” (ECO, 2012, p. 32). A citação de Eco fala sobre as múltiplas possibilidades de relações 

e inter-relações pelas possibilidades de olhares e diferentes pontos de vista. E esse trecho dá 

suporte às percepções diversas sobre os mesmos temas abordados na pesquisa de campo, que 

variaram conforme o lugar de fala, o olhar de quem é e a situação de quem está na relação 

com a “coisa”, com o referente. A situação é a posição, o lugar que um corpo se encontra em 

relação a outro. A posição se constitui também em categoria de pensamento da diferença, 

dado que varia no olhar da relação com o referente. Identidade e diferença que se constituem 

em categorias de pensamento de posição que variam em relação à proximidade e ao 

afastamento da ordem dominante. 

 A questão da identidade e diferença foi explorada por Woodward, Silva e Hall no 

livro “Identidade e diferença” (2011a) pelos enfoques da teoria social e da prática política, 

enfoque da prática política que dialoga com os elementos empíricos, base desta dissertação.     

 No trabalho de campo a temática identidade/diferença perpassou as três áreas da 

pesquisa de campo “participação social”, “consumo” e “cidadania” e levantou entendimentos 
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pela perspectiva da relação igualdade/desigualdade, inclusão/exclusão, perpassados por 

percepções de posição e de ação. A problematização da relação identidade e diferença passa, 

então, pela interpretação da relação dos conceitos identidade/diferença, 

igualdade/desigualdade, inclusão/exclusão em representações de saber empírico de posição e 

ação. 

  A relação conceitual de identidade e diferença foi inicialmente abordada numa fala 

que consta no capítulo 3.8 como conotação de reconhecimento de limite para a prática política 

na direção da igualdade tendo como premissa o respeito ao espaço do outro. Para analisar o 

tema, agora pelo prisma da identidade, resgatamos um trecho da fala que trata do 

reconhecimento do outro como forma e condição identitária: “é uma relação de identidade, de 

se reconhecer no outro” (GF-4, 2012, p. 2 e 3). Essa percepção de identidade como 

identificação com o outro é uma manifestação e o reconhecimento de que a identidade é uma 

construção na relação com o outro. Essa percepção remete o pensamento para Hall que diz 

que a identificação é um processo de articulação, uma sobredeterminação, uma determinação 

sobre o outro (HALL, 2011, p. 106). Esse processo de determinação sobre o outro é uma 

operação que acontece na relação com o outro: “uma moldagem de acordo com o outro e está 

fundada na fantasia, na projeção e na idealização” (HALL, 2011, p. 107). Essa moldagem, 

formada com o outro e fundada na idealização, não tem tanto a ver com o que somos, no 

sentido da essência humana, mas com o que queremos ser, projeção, ou com o que nos 

tornamos ou queremos nos tornar na interação social. Essa percepção de identidade construída 

na interação social encontra complemento no pensamento de Silva (2011a) que conceitua 

identidade como uma construção dentro do discurso e na relação com o outro, mas no sentido 

de aquilo que não sou, com aquilo que falta que tem sido chamado de “exterior constitutivo” 

(Derrida). “Exterior constitutivo” entendido como complemento do que falta, alteridade que 

veremos no capítulo a seguir. 

 Segundo Silva (2011a), as identidades estão em constante processo de mudança e 

transformação pela sujeição à história. Essa perspectiva de identidade mutante e de construção 

daquilo que não se é, mas daquilo que falta e que porque falta age para que se torne na relação 

e na interação com o outro, é uma concepção posicional. Concepção posicional de identidade 

do eu coletivo, de identidade coletiva, do eu como identidade coletiva, de grupo, e que, sendo 

identidade de grupo, é capaz de garantir o pertencimento cultural pelo acesso a grupos 

identitários culturalmente constituídos por artefatos culturais: produtos.  
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 Os produtos são portadores de significados e atuam como significantes 

(WOODWARD, 2011), desempenhando funções nas ilusões, no universo imaginário e de 

necessidade, necessidade também entendida como “desejo distorcido” (GF-11). Universo 

imaginário e de necessidade enquanto lugar do possível para o sujeito e seus sentidos. 

Entendimento que encontra suporte em Orlandi que nos diz que “se um sentido é necessário, 

ele é possível” (ORLANDI, 2007, p. 152). Dessa maneira, a apropriação de produtos é então 

uma necessidade para a possibilidade de vir a ser, “ponto de fuga” (ORLANDI, 2007, p. 155). 

Essa função de veículo de vir a ser dos produtos é complementada por outra competência: “os 

produtos são instrumentos com os quais os indivíduos podem fazer afirmações de si próprios, 

visto que portam significados e podem atuar como significantes” (WOODWARD, 2011, p. 43 

e 45). Os produtos são, então, veículos mediadores, “pontos de fuga” e instrumentos de 

afirmação pelos quais os indivíduos experimentam sentidos, indicam características e 

interesses, dimensões políticas pelas apropriações materiais. O que equivale a dizer que tem 

eficácia material e política para a construção do propósito do vir a ser, do tornar-se, do devir. 

 A construção da identidade está, assim, vinculada a condições materiais reais e 

simbólicas, mas também está vinculada a condições sociais (WOODWARD, 2011, p.14). O 

social e o simbólico, que é também real, referem-se a processos diferentes, mas são 

igualmente necessários para a construção das identidades.  

 Até aqui, dentre outras reflexões conceituais, analisamos a identidade pela 

perspectiva do outro e daquilo que não se é, mas que se torna e/ou que pode se tornar na 

relação com o outro. Refletimos também sobre identidade pela perspectiva de afirmação de si 

pelo porte ou pela posse de produtos. Examinamos agora a relação identidade/diferença pelo 

prisma da diferença e da relação inclusão/exclusão emergidas na empiria, com enfoque nas 

estruturas sociais, estruturas sociais entendidas como arranjos relacionais que aparecem 

quando colocados em evidência na sociedade (ECO, 1976). 

 A percepção das estruturas sociais manifestadas na empiria é a percepção de uma 

sociedade excludente (GF-1 e GF-8), desigual (GF-6), e em que os discursos giram em torno 

da inclusão, mas a prática é exclusiva (GF-2, GF-4, GF-5). Discurso para a inclusão e prática 

para a exclusão. Entendimento que dialoga com Silva, que diz que “a identidade e a diferença 

são o resultado de um processo de produção simbólica e discursiva; é uma relação social no 

sentido de que a definição está sujeita a vetores de força e a relações de poder” (SILVA, 

2011b, p. 81). 

 Noção de Silva (2011a e 2011b) de produção simbólica e discursiva, entendida como 

resultados e efeitos de ações e práticas objetivadas, que é abraçada também pela perspectiva 
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da criação dessas diferenças, dado que na empiria foram manifestadas percepções de 

estruturas sociais que giram em torno da exclusão/inclusão como uma relação criada e vivida 

no contexto das relações sociais e culturais, e como manifestação que constitui um processo 

dialético em que uma categoria não existe sem a outra (GF-1, GF-6 e GF-11). Entendimento 

que encontra apoio teórico num dos conceitos centrais envolvidos na discussão de identidade 

e diferença de Woodward que diz que “a marcação simbólica é o meio pelo qual damos 

sentido a práticas e a relações sociais, definindo, por exemplo, quem é excluído e quem é 

incluído” (WOODWARD, 2011, p. 14). Segundo a autora, a fixação de excluídos e incluídos 

é definida pelas práticas e relações entre indivíduos e marcadas pelo simbólico, pelo que 

representa por meio de sistemas como aparelhos tecnológicos, vestuário, marcas de produtos, 

elementos de diferenciação emergidos na empiria. Para ela, é por meio da diferenciação social 

que essas classificações da diferença são vividas. Assim, se a identidade é marcada pela 

identificação com o outro ou pela percepção de igualdade na relação com o outro, a diferença 

é estabelecida por uma marcação simbólica relativamente a outras identidades, marcação 

simbólica que é criada e sustentada pelos detentores dos sistemas simbólicos: “a diferença é 

sustentada pela exclusão” (WOODWARD, 2011, p. 9).  Afirmação que confirma a percepção 

empírica de uma sociedade de exclusão, exclusão que é sustentada pela diferença. A diferença 

é, então, resultado da classificação, da divisão da sociedade, divisão que pode ser artificial, 

criada, e/ou objetiva, vivenciada (GF-1, 2012) pela condição econômica, educacional, 

cultural.  

 A diferença é aquilo que separa uma identidade da outra. E é também considerada 

um vetor de força e uma designação de poder de disputa e em torno da atribuição de sentido 

social (SILVA, 2011b, p. 96), visto que a diferenciação tem o poder de marcação hierárquica 

pela distinção, de produtos, por exemplo, como manifestado na fala: “eu compro para ser 

diferente [...] para poder ser mais que o outro” (GF-11, 2013, p. 34). A fala manifesta o poder 

de diferenciação pelo consumo já abordada nesta dissertação no capítulo 3.6, mas, sobretudo, 

manifesta a distinção como atribuição de sentido social. Ser diferente é, com efeito, um ato ou 

processo de diferenciação, distinção (SILVA, 2011b, p. 75). Ser diferente é um ato ou 

processo de distinção na relação com o outro.   

 A distinção tem o poder de diferenciação de um indivíduo com o outro para marcar 

uma posição na relação social. O exemplo acima demonstra o objetivo de marcar posição 

superior na relação com o outro. Mas a distinção tem também o poder de diferenciação para 

marcar posição de igualdade dentro de um mesmo grupo social. Um exemplo foi apresentado 

no mesmo GF-11, grupo de foco em que os componentes expuseram a diferenciação como 
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forma de reconhecimento e de manutenção de iguais de um mesmo grupo. Um movimento de 

diferenciação para a manutenção da igualdade cultural de um grupo social. Os exemplos de 

distinção como marcação de superioridade e de igualdade demonstram que a distinção é parte 

do corpo social e um fator de movimentação desse corpo e se configura num campo de lutas 

porque, enquanto alguns grupos identitários dominantes estão em busca de manutenção de 

certezas e se apropriam da diferenciação operada pelos produtos de consumo para a afirmação 

da igualdade e estabilização cultural, outros grupos estão em busca de incertezas, brechas e 

fraturas oferecidas pelas múltiplas possibilidades apresentadas pelo universo simbólico para 

“encaixe” social, produzindo assim movimentação e novas formas de posicionamento 

(WOODWARD, 2011, p. 25). Movimentação que foi percebida no GF-9 como representação 

de inclusão: “uma pessoa está incluída quando ela consegue se movimentar. Está incluída a 

pessoa que está sempre se movimentando, trabalhando, estudando [...] inclusão é 

movimentação” (GF-9, 2012, p. 3).  

 Para além de ação de separação e/ou de marcação de posição social ou ainda de 

campo de luta, ou de inclusão, a distinção é um conceito empunhado por Bourdieu (2011) 

para compreender os mecanismos sociais e culturais pela perspectiva dos fatores, das relações 

e das práticas sociais e culturais, para além do determinismo econômico. Para Bourdieu 

(2011), a distinção é um meio de afirmar ou conformar uma posição na sociedade e também 

um esforço para sair do determinismo econômico, uma estratégia social e também política 

operada nas práticas e ações sociais, tema do capítulo que segue.  

4.2 PRÁTICAS SOCIAS: ESTRATÉGIAS E TÁTICAS 

 Refletir sobre o “consumo como mediação para o exercício da cidadania” pela 

perspectiva dos Estudos Culturais implica na observação das formas sociais e culturais 

dominantes e nas forças de resistência e luta, tendo como orientação os problemas políticos 

deste tempo contemporâneo. Implica também na análise social e política que se atem às 

origens e aos efeitos materiais da cultura como modo de compreender as formas de 

significação no âmbito do meio e das formas de produção de sentido (KELLNER, 2001). É, 

pois, uma abordagem que enfatiza a noção de cultura como prática, entendida como agência, 

ação. 

 A cultura faz parte do processo de formação do ser humano pela capacidade de 

resposta à realidade que, ao longo do continuun do tempo de hominização, sofreu 

transformações não somente pela capacidade de agir na natureza, mas de criar, inovar, 
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praticar atos inéditos e antes desconhecidos (PINTO, 1979). Para Pinto, “o homem produz a 

cultura por uma necessidade existencial, para se apropriar dela, pois é por meio dela que 

chega a postular as finalidades de sua ação” (PINTO, 1979, p. 126). Essa noção de cultura 

como processo de formação do ser humano e de sua realidade pela necessidade existencial 

revela um fazer para uma finalidade, fazer que impõe a necessidade de agir; revelando 

também um processo de realização de cada ser mas também de alcance coletivo, dado que o 

coletivo é realizado pelo conjunto de seres. A noção de cultura como fazer individual e 

coletivo de Pinto vai ao encontro do entendimento de Hall que diz que “toda sociedade ou 

cultura tende, com diversos graus de clausura, a impor suas classificações do mundo social, 

cultural e político. Essas classificações constituem uma ordem dominante, apesar de esta não 

ser nem unívoca nem incontestável” (HALL, 2003, p. 396). Esse entendimento de 

possibilidade de imposição de classificações, que apesar de depender do grau de liberdade de 

cada sociedade ou cultura manifesta a dinâmica do fazer sociocultural e está subscrita a um 

polo dominante, dominância que não é unívoca nem incontestável, havendo brechas de 

realizações possíveis.   

 No capítulo 3.3, analisamos a ação pela perspectiva da vontade que produz efeito. 

Mas ação é tudo aquilo que se faz.  

 Para Ammann (1978), ação é determinação, contribuição, reivindicação, conquista, 

atividades exercidas nos planos privado e público. A ação como atividade privada e pública 

compõe um plano envolvido pelas intenções com consciência e pelo estado de moralidade 

humana. Moralidade humana, ou moral social, entendida como a soma dos padrões de 

comportamentos consolidados pela cultura e validados à base de acordos mútuos realizados 

no plano político, ou seja, de acordos realizados nas e pelas ações mútuas na e da pólis 

(ARENDT, 2010); e que transcende os limites constitutivos de ser para alcançar a potência 

humana de devir, do que está por realizar. 

 Para Arendt, é a ação que constitui o mundo comum a todos: “a ação não apenas 

mantém a mais íntima relação com a parte pública do mundo comum a todos nós, mas é a 

única atividade que o constitui” (ARENDT, 2010, p. 247). Para a autora, a ação é a única 

atividade que ocorre entre indivíduos e nas inter-relações pessoais e sociais, unindo-as e as 

mantendo juntas, estabelecendo novas reações que em cadeia estabelecem processos pelos 

quais ocorrem novas ações e acontecimentos (ARENDT, 2010).   

 A ação constitui, assim, o mundo comum a todos e faz parte da condição de 

pluralidade do ser humano. Segundo Arendt (2010), a pluralidade humana é a condição básica 

da ação e do discurso e tem o duplo aspecto da igualdade e da distinção. Igualdade e distinção 
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que vimos ao longo desta dissertação, em diferentes falas e de diferentes lugares de fala 

(GsFs), com conotações de identificação, reconhecimento, conformação e também de 

resistência e de luta. Para além dessas conotações, a igualdade é uma forma de compreender o 

passado e projetar o futuro, dado que sem iguais não compreenderíamos uns aos outros, não 

compreenderíamos o passado inserido no presente, o presente como resultado do passado, 

tampouco preveríamos necessidades dos que estão por vir. Já a distinção é tida como um 

atributo de diferenciação entre seres humanos e entre outros seres (GF-8, 2012) e não se 

confunde com alteridade, visto que “a alteridade é a razão pela qual as nossas definições são 

distinções, pela qual não podemos dizer o que uma coisa é sem distingui-la” (ARENDT, 

2010, p. 220). Assim, é pela alteridade que compreendemos uma coisa na relação com a outra; 

e não somente na relação, mas na relação e pela distinção dessa outra, dessa outra definida 

como distinta, diferente por definição. É pela alteridade também que o ser humano exprime 

sua diferença e se distingue pela capacidade de definição de si próprio e não pela capacidade 

de comunicar alguma coisa, distinguindo-se, assim, pela definição e expressão de si próprio e 

não pela comunicação de alguma coisa (ARENDT, 2010). 

No consumo, campo de reflexão desta dissertação, a alteridade, compreendida como 

definição de si próprio e do outro e na relação de si com o outro, pode ser apreendida como 

modo pelo qual os indivíduos aparecem uns para os outros, aparecimento que se contrapõe à 

mera existência corpórea, mas que tem relação com a presença, presença aparente, aparência, 

que é estimulada pela presença do outro, a cuja companhia possamos desejar nos juntar 

(ARENDT, 2010, p. 221). Esse estímulo pela presença do outro é também um estímulo para 

ação em resposta à presença do outro, resposta que surge quando aparecemos pela ação e que 

depende de iniciativa para a inserção no mundo, num mundo, em outros mundos entendidos 

como universos outros (ARENDT, 2010).   

Modo de aparecimento que compreendemos como ação tática de inserção em outros 

universos, tática entendida como utilização, manipulação, alteração (DE CERTEAU, 2012, p. 

87). Utilização, manipulação e alteração de elementos e recursos que se constituem uma arte 

entendida como idealização particularmente do homem como ponto culminante da natureza 

(READ, 1976, p. 22). A tática é, então, uma arte de manipulação de recursos para uma 

finalidade mas que é determinada pela ausência de um próprio, ausência de um próprio que é 

imposta por uma força estranha, a força do outro, do outro com poder, dado que a tática é 

determinada pela ausência de poder (DE CERTEAU, 2012, p. 95). A tática é, pois, ação 

calculada e determinada pelo outro: arte sem poder, “arte do fraco” (DE CERTEAU, 2012, p. 

95). Sendo ação calculada e determinada pelo outro, arte sem poder, a tática pode ser 
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considerada um campo de operação do outro com poder e, com efeito, no tempo do outro (DE 

CERTEAU, 2012).  

Assim, as táticas são operadas no campo de reação e no tempo no outro, formando um 

campo de operação, ainda que no espaço do outro, dentro do qual pode se desenvolver 

também textos, novas teorias entendida como conjunto de regras (DE CERTEAU, 2012, p. 

141). E essa possibilidade existe em função da dinâmica da sociedade que está em constante 

movimento.  

Stuart Mill (1984) postula que as táticas deveriam ter relação e se vincular com a 

época, sua época. Diferentemente das estratégias, que também tem relação com o tempo, mas 

privilegiam o planejamento e o lugar do poder, dado que estratégias são ações elaboradas e 

postuladas de um lugar de poder (a propriedade de um próprio) e que são capazes de articular 

um conjunto de lugares físicos onde as forças se distribuem (DE CERTEAU, 2012, p. 96). 

Para De Certeau, “as estratégias são cálculos das relações de forças que se tornam possíveis a 

partir do momento em que um sujeito de querer e poder é isolável de um „ambiente‟” (DE 

CERTEAU, 2012, p. 45).  Cálculos de relações de forças que se formulam em imposição e 

mapeamento para a ação. 

Para Foucault (2012a), as estratégias são visões de mundo que surgem por divergência 

no jogo dos conceitos e não somente por interesse. Nesse sentido, as estratégias constituem 

visões de mundo, calculadas, planejadas e determinadas por desacordo de ideias. 

 Estratégia e tática são, assim, lógicas de ação que depreendem duas maneiras de 

prática. Para De Certeau, “prática é o uso habitual e não reflexivo das mesmas regras” (DE 

CERTEAU, 2012, p. 129). Uso habitual das mesmas regras que levam à assimilação ulterior 

pela repetição, dimensão temporal que é aspecto relevante visto que produz efeito de certa 

educação pela experiência além de responder à situação de conjuntura entendida como 

circunstâncias exteriores. Experiência e conjuntura que gravam lugar para o adquirido (DE 

CERTEAU, 2012, p. 119).  

Para Williams (1979), a prática, a atividade prática é um meio de produção de 

significado, dado que tem a capacidade de deslocar conteúdo fixo para uma forma fixa. 

Deslocamento que se configura numa atividade material, que assume uma forma específica da 

consciência prática que é inseparável de toda atividade social material (WILLIAMS, 1979, p. 

44). Assunção de forma específica que se dá por um processo material, a articulação. A 

articulação é, pois, um processo material que se legitima como tal (WILLIAMS, 1979, p.44) 

por meio da operação de (de)codificação de sentido, neste caso, dos produtos e bens de 

consumo, que, traduzidos e manipulados em códigos, formam nexo substancial de poder 
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social e assumem significados (HARVEY, 2012, p. 207). A articulação dos códigos e, 

portanto, o domínio dos códigos é o lugar em que os sentidos são gerados e compartilhados e 

empresta o poder para se apropriar do espaço, de forma e sentido em movimentos de 

ultrapassagem para a mudança de significado (HARVEY, 2012, p. 210). Lugar onde começa a 

verdadeira prática social estabelecida na formação de caráter e relação (WILLIAMS, 1979, p. 

190). 

O cotidiano é o lugar onde são operadas as estratégias e táticas, ações e práticas de 

consumo. É também lugar onde os bens de consumo e as mercadorias ganham sentido. Mas, 

para reconhecer valor e estar presente no cotidiano, há que haver uma significação social, de 

aspiração, necessidade ou desejo, ou da simples fruição das mercadorias, utilitarismo.  

Os bens de consumo reconhecidos de sentido social e de valor são incorporados ao 

cotidiano, naturalizados, de modo a fazer parte da vida diária. Entretanto, para um novo 

produto ser introduzido no dia-a-dia, um processo de reconhecimento de sentido – social, 

simbólico, de valor – tem que ser vencido, compartilhado, estruturado, pois “os bens de 

consumo são fundamentais para nossa forma de construir nossa aparência social, nossas redes 

sociais (modo de vida, grupo de status, etc.) e estruturas de valor social” (SLATER, 2002, p. 

38). Com efeito, o uso e desuso de bens de consumo afetam a natureza da vida social 

cotidiana, afetando aspectos mais pessoais na existência humana (GIDDENS, 2002, p. 9); 

como também as identidades sociais, pela introdução de novos parâmetros das altas 

consequências, derivadas do caráter globalizado dos sistemas sociais da modernidade 

(GIDDENS, 2002). 

A cotidianidade é também o lugar de ressignificação de valores tanto no plano das 

ações como no plano das ideias. Os limiares entre os dois planos são distintos e são diversos 

no sentido em que tratamos o plano das ações como apropriação de bens e objetos materiais e 

o plano das ideias como potência de realização prática. Porém, os limiares enquanto lugares 

de experiências iniciatórias ou “zonas que correspondem aos ritos de passagem” (FERRARI, 

2008, p. 48) são territórios neutros, de confluência de alcance e distanciamento epistêmico, de 

ação e retroação que desempenha a função de significação. “Ultrapassar o limiar é também 

conduzir-se para aquém da significação” (FERRARI, 2008, p. 49), num movimento de 

ressignificação, interpretação. Essa ressignificação pode ocorrer tanto no plano das ações 

individuais com a apropriação de bens e objetos materiais de valor real, enquanto objetivado 

na realidade vivida para satisfazer necessidades de sobrevivência, como no plano das ideias 

com expressões de intenção, do que pode vir a ser; ou pelo uso simbólico dos mesmos bens e 
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objetos materiais em que o sujeito passa de uma dimensão para outra, de uma significação 

para outra, em movimentos de demonstrações, reafirmações, interações.  

 O percurso de uma significação para outra surge pelas mudanças sociais de 

aplicações de sentido de elementos compostos, subjetivos, que adquirem acepções outras em 

campos inteligíveis e representados. As fronteiras são estabelecidas pelos indivíduos nas 

determinações das estruturas dos campos de conhecimento e suas lógicas internas. Nessa linha 

de pensamento das estruturas de campos e de lógicas internas, recorremos a Bourdieu, que 

apresenta outro enfoque para o pensamento sobre as práticas:  

As práticas são produto do funcionamento de um campo cuja lógica 
específica está duplamente determinada: por um lado, pelas relações de força 
específica que lhe conferem a sua estrutura e que orientam as lutas de 
concorrência ou, mais precisamente, os conflitos de competência que nele 
têm lugar e, por outro lado, pela lógica interna das obras que delimitam em 
cada momento o espaço dos possíveis e, deste modo, o universo das soluções 
propriamente (BOURDIEU, 2010, p. 211). 

 

O entendimento das práticas como produtos de um campo determinado pelas relações 

de forças específicas da estrutura e pela lógica interna que delimita o espaço em cada 

momento fundamenta as noções emergidas no trabalho de campo. Noções de práticas de 

consumo, abordadas no capítulo 3.4, e que manifestam comportamentos radicados na cultura 

de criar necessidade imposta pelo ambiente de mídia, em que os meios de comunicação e a 

publicidade desempenham papéis formadores do sistema de pensamento. Papéis que não são 

neutros por natureza, tampouco sutis nas manifestações que transmitem e propagam lógicas 

de pensamentos e sistemas significantes. As astúcias utilizadas pelos meios de comunicação e 

da publicidade para estabelecer uma agenda, reproduzir modelos de significação e persuadir 

os indivíduos a consumi-los, contudo, encontram resistências dado à pluralidade política no 

sentido e que há diferenças individuais e de grupos, de que as relações sociais são flexões e 

estão em constantes mudanças com aparecimentos e desaparecimentos de significação e de 

sentido. 

As práticas de consumo se constituem, assim, um conjunto de atividades e de ações 

vividas na realidade objetiva e se revezam de uma prática para outra (FOUCAULT, 2012b, p. 

130). Revezamento que se dá em consonância e dissonância com a ordem dominante. 

Consonância que se traduz em adesão ao modelo que domina os campos sociais e políticos e 

dissonância enquanto resistência ou contraposição às maneiras exteriores de ser, muros que 

precisam de práticas para atravessá-los. As práticas de consumo são, então, lugares de 

atividades e ações que se configuram em campos sociais e políticos de luta, de conquista e de 
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significação; lugares de construção e afirmação de poder social, como percebido nos GsFs.  

Como campos sociais e políticos de luta, de conquista e de significação, as práticas são 

realizações de idéias, dado que fazemos o que pensamos. Ideias e concepções que são 

utilizadas para as finalidades de transformações, para além de manutenção da ordem 

dominante que ocupa o lugar do poder. Transformações que são mudanças de formas, que 

demandam modificações das concepções e práticas espacio-temporais (HARVEY, 2012). 

Modificações das concepções e práticas estratégicas e táticas que são operadas no campo dos 

possíveis e no campo das regras, respectivamente (FOUCAULT, 2012b).  

As transformações conceituais e de regras no contexto sócio-político abrem caminho 

para a reflexão dos atos de consumo como fenômeno sociocultural estruturante de 

comportamentos sociais e constitutivo de identidades que assumem e reforçam posições 

sociais, para além de expressão individual e coletiva e de atividade de aquisição de produtos e 

bens reais objetivos e simbólicos. O consumo como processo estratégico se configura numa 

visão de mundo e de atuação do lugar do poder, do polo e da ordem dominante. O consumo 

como processo tático é manifesto pela capacidade de transpor muros e barreiras sociais e 

opera por meio do acesso e do uso e apropriação de produtos e pelas práticas de resistência à 

posição classicista e determinada economicamente, base para a interpretação da noção de 

consumo como operador para a igualdade, tema do capítulo 4.6 desta parte II.  

4.3 CONSUMO COMO ARTIFÍCIO PARA A PARTICIPAÇÃO SOCIAL: A 

NATURALIZAÇÃO E O EXERCÍCIO DA CIDADANIA 

O tema “participação social” não faz parte direta do imbricamento epistemológico 

deste trabalho, porém foi forjado como objeto na pesquisa de campo para compreensão das 

noções e das relações de sentido que povoam o imaginário coletivo nas experiências sociais 

vividas e apreendidas. 

O resultado, para além das definições de participação abordadas no capítulo 3.3, 

perpassam os campos “consumo” e “cidadania” de forma circular dado que as acepções 

ocupam um mesmo espaço mental dos indivíduos que apreendem significados e os utilizam 

em ações sociais e políticas do cotidiano. Refletir sobre o consumo como artifício para a 

participação direciona o pensamento para o campo dos significados, dado que aspectos 

formais das coisas, significantes, que circulam em textos podem ser, não somente alterados 

em seus sentidos como vimos no capítulo anterior, mas ampliados em seu âmbito semântico 

dado a fatores sociais, configurando “extensão de significado” pelas práticas em contextos 
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diferentes (ULLMANN, 1964). “Extensão de significado” que está fundamentada na 

utilização de comparações, metáforas, e outras figuras dos estudos da linguagem como guias 

para suas descobertas (ULLMANN, 1964). 

A reflexão sobre o consumo como artifício para participação social partirá de um 

pressuposto: o status de uma coisa é jamais definitivo, mas modificável, relativo e sempre 

suscetível de ser novamente posto em questão. A enunciação foi elaborada por Foucault 

(2012, p. 125) e se refere às materialidades. Mas entendemos que os status assim como os 

termos e os conceitos são princípios de coesão que organizam os pensamentos e discursos e 

lhes restituem uma unidade oculta (FOUCAULT, 2012, p. 183). Ullmann (1964) entende 

conceito como uma série de operações, orientação. Com o aporte de Foucault e Ullmann, 

entendemos conceitos como orientações e princípios de coesão que atribuem sentidos; 

princípios de sentido utilizados para conceber uma coisa, um objeto, ser ou ente, definições e 

que são aplicados ao próprio conceito. O entendimento de status modificável e relativo é 

cabível a situações de conceitos perceptíveis, mas também a situações de existências ocultas. 

Neste caso, é preciso levantar os sentidos e as direções, orientações descobertas pelos saberes 

empíricos para atribuir conteúdo às noções de consumo e cidadania.  

Saberes empíricos que revelaram noções de cidadania que superaram construções 

teóricas do direito e determinações macroestruturais para ganhar formas da vida vivida no 

entorno social e voltadas para as ações e para as práticas cotidianas. Já as noções de consumo 

descobriram diferentes concepções que ultrapassam entendimentos que encerram o consumo 

em acepções puramente econômicas e/ou de caráter restritivo de uso e de troca 

(BAUDRILLARD, 2010). 

Embora devamos evitar os retornos conceituais para escapar das repetições, 

retomaremos um entendimento de consumo para a discussão da sua relação com a 

participação social, qual seja: “as pessoas consomem também para parecer o que não são” 

(GF-10, 2012, p. 13). A fala foi abordada no capítulo 3.6 da parte I desta dissertação pela 

perspectiva de demarcação de posição, tema que ainda será explorado neste capítulo. Agora, 

vamos analisá-la pela perspectiva do significado no contexto deste tempo contemporâneo.  

Aparentemente, a fala acima revela dois entendimentos: as pessoas consomem para 

parecer o que são; e: as pessoas consomem para parecer o que não são. A conjunção 

“também” expressa a ideia de acréscimo, indicando uma adição de sentido. Mas no campo da 

semântica, a atribuição de valor depende da forma de operação: da ajuda que se possa prestar 

na descrição, interpretação e classificação dos fenômenos semânticos (ULLMANN, 1964, p. 

139). Na fala, a conjunção ajuda na interpretação da atribuição de valor semântico, que recai 
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sobre a ênfase dada à segunda parte da oração, sobressaindo o sentido: as pessoas consomem 

para parecer o que não são. O entendimento desse sentido de parecer o que não são como 

preferencial está baseado na compreensão de que as pessoas não são o que parecem. Nessa 

perspectiva, é dado que as pessoas parecem ser, mas não são, não o são. Ou não são 

reconhecidas pelo que são e por esta razão tentam mudar a aparência do ser. Parecer, então, é 

uma forma de as pessoas serem reconhecidas pelo que querem ser, acham justo ser ou pelo 

que gostariam que fossem identificadas, dado que reconhecimento é uma declaração de 

validação de identidade, uma forma de legitimação. Parecer que também pode ser legitimado 

por aquilo que possuem, pelos bens e produtos de consumo que exprimem valor social. 

Assim, por este olhar do consumo, em que as pessoas portam produtos de valor social e 

consomem para parecer ser, as pessoas estão; aparecem num estado que exprime 

transitoriedade; existem e se localizam num estado transitório de um lugar para outro, de um 

posição para outra posição.  

A indicação de relação de sentido do consumo como forma de parecer outro ser, que 

não o próprio ser, é sintomática no contexto de sociedade de exclusão e desigualdade, 

percepções emergidas na pesquisa de campo, em que os indivíduos estão invisíveis aos olhos 

e às ações dos poderes institucionalizados, e remete a reflexão para o campo da ocupação de 

espaço social. 

Para além da análise do espaço como locus de respeito pelo outro e de limite do 

outro; e do caráter pedagógico discutidos no capítulo 3.8, a interpretação semântica foca a 

discussão no aspecto das formas de ocupação de espaço como possibilidades de estar e como 

resposta à estrutura ausente de serviços sociais do poder público, discussão que passa pelos 

aspectos da experimentação proporcionada por conhecimentos representados e absorvidos 

socialmente.  

Harvey discute o tempo e o espaço como formas de compreensão de processos que 

revolucionam as qualidades objetivas do tempo e do espaço a ponto de nos forçarem a alterar, 

às vezes radicalmente, o modo como representamos o mundo para nós mesmos (HARVEY, 

2012, p. 219). O autor fala da alteração da maneira como representamos o mundo para nós 

mesmos; e acrescentamos que o tempo e o espaço são formas de compreensão de processos 

que revolucionam as qualidades objetivas a ponto de nos forçarem a alterar, sobretudo, o 

modo como nós nos representamos para nós mesmos e para os outros. Modo de representação 

de nós mesmos que é possível pelos processos de mudanças deste tempo contemporâneo e 

pela política da diferença e da alteridade, perspectiva que considera a pluralidade de 

identidades que, segundo Hall, “surgem não tanto da plenitude da identidade que já está 
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dentro de nós como indivíduos, mas de uma falta de inteireza que é „preenchida‟ a partir de 

nosso exterior, pelas formas através das quais nós imaginamos ser vistos por outros” (HALL, 

2006, p. 39). Identidades, portanto, que são formadas e manifestadas na relação sociais e 

como forma de pertencimento, tema abordado no capítulo 4.1 desta parte II.  

Harvey nos diz ainda que o perspectivismo concebe o mundo a partir do “olho que 

vê” e que é pela capacidade de os indivíduos representarem o que vêem que os representam 

como modos de “verdades” (HARVEY, 2012, p. 223).  Com efeito, os modos de “verdade” 

contemporâneos são as feições construídas e representadas no tempo, no espaço e com o 

conhecimento adquirido, a competência cultural. Entendimento que, com o aporte de Harvey 

fundamenta a reflexão do tempo, do espaço e do conhecimento representados como elementos 

vistos para a compreensão do processo de construção e modificação da representação dos 

indivíduos na realidade vivida.  

Os produtos são os elementos vistos. E para além de elementos vistos, os produtos são 

expressões materiais do espírito deste tempo e que dão formas à cultura contemporânea.  

O tempo pela ótica dos consumidores pesquisados é o tempo “horal”, diário, semanal, 

mensal, anual, uma medida que não muda pela sequência do calendário, mas pela lógica da 

apresentação dos produtos e da satisfação das necessidades de sobrevivência e das realizações 

dos desejos. É um tempo cíclico determinado pelos ciclos de vida criados e mantidos pela 

renovação e pela substituição de produtos por lançamentos e novidades. É também um tempo 

ritual que existe nas rotinas praticadas no cotidiano.  

O tempo desta sociedade de consumo é um tempo presente, que acontece na e pela 

apresentação dos bens no mundo; e que também é um não-tempo, pela passagem do agora, 

que já não existe mais. Um tempo simultâneo, instantâneo, sincrônico; em contraposição ao 

tempo diacrônico da tradição, que persiste em existir para trazer o passado como forma de 

reconhecimento das mudanças e das sequências de fatos orgânicos e mentais que se 

sucederam e se tornam obsoletos, tornando obsoletos os usos e apropriações dos produtos e 

objetos. O tempo no consumo é percebido também como um contrato relacional entre os 

indivíduos, dado que tem o sentido de ligar uns aos outros, mas também de separar uns aos 

outros pela aparência dos indivíduos e dos produtos. Os sentidos de ligação que se constituem 

e constituem movimentos de ligação compõem fluxos na sociedade dado que aparecem como 

força metafórica ativamente modeladora pela repetição, repetição abordada no capítulo 

anterior também como forma de assimilação de conteúdo. É o tempo como força de 

assimilação e também como força de unificação pelo poder de articular a diversidade e a 

pluralidade (FOUCAULT apud MARTÍN-BARBERO, 2009, p. 298). Unificação da 
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sociedade enquanto um conjunto de indivíduos que estabelece relações socioeconômicas e de 

mercado voltadas para o consumo e pelo olhar do consumo. Olhar que contribui para os 

estudos das ciências humanas pelo enfoque de categoria modificadora de sentido das relações 

dos indivíduos com o tempo e das relações dos indivíduos com os indivíduos, pela capacidade 

de modificar o sentido do tempo nas relações sociais pelas práticas cotidianas. O tempo do 

consumo é o tempo das relações sociais, das multidimensões textuais e da coexistência real e 

simbólica no espaço. 

 O espaço.  De Certeau (2012) apresenta o espaço como lugar praticado. Para o autor, 

“espaço é o efeito produzido pelas operações que o orientam, o circunstaneiam, o 

temporalizam e o levam a funcionar em unidade polivalente de programas conflituais ou de 

proximidade contratuais. [...] O espaço é um lugar praticado, surge de um lugar praticado” 

(DE CERTEAU, 2012, p. 184 e 198). Para o autor, além de ser lugar praticado, espaço só 

pode ser conquistado por meio da produção de espaço. O espaço é, então, lugar de prática e 

que produz novo espaço, novos espaços. Lugar que produz lugar. 

O entendimento de que práticas num espaço produzem lugar, lugar entendido como 

sede do ser, mas também como lugar do devir, do vir-a-ser, tem sentido de experimentação. 

Experimentação que conota um fenômeno político por proporcionar novos conhecimentos que 

são absorvidos e expressos em apropriações que servem para ocupação política. A política do 

espaço é, então, uma política que envolve experimentação e apropriação de lugares de 

convivência e de relações individuais e coletivas, aspectos que precisam ser legitimados para 

efetivação; e recorremos a Harvey para falar sobre legitimação. Para o autor, a legitimação se 

dá sob algum sistema legal e pelo acesso a este sistema pelos membros da sociedade, o que 

forma um quadro fixo no âmbito do qual a dinâmica de um processo social deve desenrolar-se 

(HARVEY, 2012, p. 234). Andrews tem um entendimento alargado. Para Andrews (2011), 

que toma como base a obra de Habermas, o termo legitimação é adotado no sentido mais 

amplo para designar situação de validade normativa, que pode se referir tanto a instituições e 

ações do Estado como a qualquer outro contexto de ação social (ANDREWS, 2011. p. 51). Os 

conceitos trazem contribuição para considerar a legitimação tanto perante algum sistema legal 

quanto conforme qualquer contexto de ação social, cujas convenções são estabelecidas por 

indivíduos, grupos que agem e agem pela vontade dos seus membros, por ações de volição 

com o objetivo de dar andamento a ações ou iniciar novas ações (STUART MILL, 1984).  

O consumo é um espaço de práticas que produz lugar na sociedade visto que as 

práticas de consumo tem a capacidade de orientar, circunstanciar, temporalizar e levar a 

funcionar um sistema real ou simbólico em unidade de valência.  
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O consumo é também lugar de experimentação de relações individuais e coletivas; e 

a existência dos sites de compras coletivas demonstra o sentido coletivo do consumo. A 

validade dos atos de consumo como espaço para orientação, requisito ou fazer e se fazer no 

tempo está circunscrita nas práticas, na repetição dessas práticas e na ritualização das ações 

que se transformam em conhecimento adquirido.  

O conhecimento representado que tratamos agora como fundamento de compreensão 

de modificação da representação dos indivíduos na sociedade de consumo é o conhecimento 

dos códigos que vimos no capítulo 4.1 e que serve para compartilhar não somente sentido e 

significados mas também os espaços e as unidades sociais. Daí a necessidade do 

(re)conhecimento das unidades sociais e dos limites dos espaços dos outros e do respeito a 

eles para o compartilhamento social. Com efeito, espaços sociais e políticos e sentidos e 

significados são compartilhados por conhecimento representado. 

Os espaços, o sentido e os significados são lugares de compartilhamento dos 

significados representados. Compartilhamento que denota tomar parte, partilhar espaços, 

sentidos e significados com outros indivíduos. Tomar parte que demanda presença, que é 

existência de uma coisa em um lugar, ser parte de uma coisa ou de um lugar.  

A questão da presença emergiu na empiria como requisito para participação na 

sociedade: “participação social é presença” (GF-11, 2013). A lógica de participação social 

como presença, no sentido de parte da ação, remete o pensamento para Arendt, que observou 

que as questões sociais têm mais de uma face, sobressaindo aquelas que têm relevância para a 

coletividade (ARENDT, 2010, p. XXXVI).  Nesse sentido é relevante para a coletividade a 

presença como forma de tomar parte da sociedade. Presença que é existência: ser e estar em 

dados momentos. Ser e estar como parte da existência inerente à natureza humana de livre e 

igual e à condição de vida em sociedade. Entendimento que encontra eco no pensamento de 

Díaz Bordenave para quem a participação pode ser implantada tanto com objetivos de 

liberação e igualdade como para a manutenção de uma situação de controle de muitos por 

alguns (DÍAZ BORDENAVE, 1994, p. 12). Participação na sociedade, então, que é presença 

com o objetivo de liberação e igualdade, como também é parte de ação para manutenção de 

uma situação de controle de muitos por alguns. Liberação no sentido de emancipação, 

liberdade, e igualdade de ação que também pode ser de usufruto. Entendimento de existência 

com emancipação e liberdade e igualdade, entendimento do consumo como forma de existir 

com autonomia e com igualdade. Consumo como participação na sociedade no âmbito 

político da liberdade e da igualdade.  

Esse entendimento do consumo como participação de expressão política encontra 
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respaldo na compreensão de Díaz Bordenave (1994) que diz que a participação social é uma 

necessidade econômica no sentido de ação para o desenvolvimento, mas também é 

reconhecida como necessidade política pelo declínio das ações para o bem comum. 

Entendimento que nos apropriamos para a reflexão do consumo como participação visto que 

na empiria ficou demonstrado que as estratégias dos poderes centralizados têm fracassado na 

mobilização de recursos econômicos para a entrega de serviços públicos e no 

desenvolvimento da iniciativa para ação política (DÍAZ BORDENAVE, 1994, p. 14). O 

reconhecimento do âmbito político do consumo dialoga com entendimento de Arendt que diz 

que cada cidadão pertence a duas ordens de existência: a que é própria e a que é comum 

(ARENDT, 2010, p. XXXVII). A que é própria no sentido do consumo individual, privado e a 

comum no sentido de consumo como apropriação para o desenvolvimento do bem público 

entendido como sistema econômico ou cadeia de crescimento, “engrenagem” (GF-1, 2012).   

O reconhecimento empírico do âmbito político do consumo também dialoga com 

García Canclini (2008), que diz que consumir é “participar de um cenário de disputas por 

aquilo que a sociedade produz e pelos modos de usá-lo” (GARCÍA CANCLINI, 2008, p. 62). 

Participação que conota uma lógica de apropriação de usos e produtos para a construção de 

um lugar de igualdade e de diferenciação e alteridade na sociedade. 

As representações do conceito de participação social, entretanto, não estão limitadas 

às manifestações políticas, ou de desempenho público. O conceito revela aspirações para o 

controle do próprio destino, ainda que esse próprio destino esteja vinculado ao 

reconhecimento do outro, e nesse sentido, entramos na reflexão das bases da participação 

social.  

Para Díaz Bordenave, “a participação é uma necessidade humana porque é o 

caminho natural para exprimir tendências inatas de realizar, fazer coisas, afirmar-se a si 

mesmo e dominar a natureza e o mundo” (DÍAZ BORDENAVE, 1994, p. 16). Para o autor, a 

participação social está apoiada em duas bases complementares: efetiva e instrumental (DÍAZ 

BORDENAVE, 1994, p. 16). Efetiva entendida como satisfação pessoal porque sentimos 

prazer em fazer coisas com outros; e instrumental porque fazemos coisas com outros e isso é 

mais eficaz e eficiente do que fazermos sozinhos, entendimento de força que emergiu na 

empiria como motivador para participação social. As duas bases, efetiva e instrumental, se 

configuram em bases do consumo, visto que, na empiria, o consumo foi definido como meio 

de satisfação pessoal e como conquista do corpo social, da sociedade como um todo.   

Ainda conforme DÍAZ BORDENAVE (1994), a participação social pode ser 

simbólica ou real: “na simbólica, os membros do grupo têm influência mínina nas decisões e 
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operações, mas são mantidos na ilusão de que exercem o poder. Na participação real, os 

membros influenciam em todos os processos da vida institucional, ainda que não da mesma 

maneira” (DÍAZ BORDENAVE, 1994, p. 63). Trazendo os conceitos de participação 

simbólica e real para o campo do consumo, entendemos, com fundamentos na empiria, que o 

consumo se configura mais numa forma de participação simbólica pela pouca influência dos 

consumidores em geral nas decisões e operações institucionais, embora tenha o poder de 

intervir em operações localizadas de conglomerados, de grupos identitários e de interesse. 

Diferentemente da participação real que concretiza ações transformadoras sobre o ambiente e 

sobre os membros dos grupos.  

A participação apresenta diversos aspectos na dinâmica social e apareceu também no 

trabalho de campo como forma de interação entre indivíduos. Interação que traz na essência 

sentido de influência recíproca, um diálogo entre indivíduos e grupos que se relacionam e/ou 

que convivem. O consumo como participação no sentido de contato conduz a reflexão, e 

agora já partindo para a declaração de consumo como participação social, para Ammann 

(1978) que apresenta, em seu livro “Participação social”, um conceito pela perspectiva de 

sistema e método: 

Participação social é um processo mediante o qual as diversas camadas 
sociais tomam parte na produção, na gestão e no usufruto dos bens de uma 
sociedade historicamente determinada (AMMANN, 1978, p. 61).  
 

A compreensão de participação social de Ammann (1978, p. 60) oferece um enfoque 

de processo dialético que depende das relações sociais de produção e das orientações políticas 

e ideológicas dos pólos dominantes; e que manifesta a dimensão da participação social como 

meio de relação e inter-relação entre polos dicotômicos, ainda que dependente das relações 

dominantes. O conceito de participação social apresentado acima oferece uma conotação 

aplicável à categoria consumo e um ponto de referência para a compreensão do consumo 

como participação social, dado que “o consumo é um conjunto de processos socioculturais em 

que se realizam a apropriação e os usos dos produtos” (GARCÍA CANCLINI, 2008, p. 60).  

O entendimento de García Canclini (2008) trata do enfoque do consumo como processo social 

que é também cultural porque está vinculado ao tempo histórico, este tempo contemporâneo. 

Entendimento que dialoga com a conceituação de Baccega (2008b): 

Consumir é muito mais do que mero exercício de gostos, caprichos ou 
compras irrefletidas; revela, isso sim, um conjunto de processos e fenômenos 
socioculturais complexos, que têm seu processo de constituição nas 
mediações através das quais se operam a apropriação, a incorporação e 
diferentes usos de produtos e serviços. Aí reside o espaço em que se 
articulam os processos comunicacionais envolvidos no consumo e por ele 
articulados (BACCEGA, 2008b, p. 8). 
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O consumo é um dos indicadores mais efetivos das práticas socioculturais e 
do imaginário de uma sociedade. Manifesta, concretiza tais práticas 
(BACCEGA, 2010, p. 33). 

 

O consumo, portanto, tem significado manifesto no contexto sociocultural 

contemporâneo. Contexto sociocultural que é formado por textos, entendidos como unidades 

de sentido conotados em diferentes situações, que tem significação na relação dos indivíduos 

com o momento histórico, no processo da história. Assim, compreender como funciona o 

consumo como texto, e não somente como texto, mas como fato sociocultural, e como ele 

produz sentido, é compreendê-lo como objeto linguístico-histórico, é explicar a sua 

composição, a sua formação, seu conceito (ORLANDI, 2010, p. 70).  

A paráfrase é um recurso utilizado para a compreensão do funcionamento da 

linguagem e seus limites entre o mesmo dizer e o dizer diferente, e que representa o retorno 

do sentido ao mesmo espaço do dizer (ORLANDI, 2010, p. 36). E parafraseamos Ammann 

(1978) para conceituar “o consumo como processo mediante o qual as diversas camadas 

sociais tomam parte da produção, na gestão e no usufruto dos bens de uma sociedade 

historicamente determinada”. Sociedade historicamente determinada, neste caso: a sociedade 

de consumo. Conceituação de consumo como participação social que é legitimada pelo 

mecanismo parafrásico enquanto método formal de categorização e análise de linguagem.  

Entendido o consumo como participação social, voltamos o olhar para o elemento 

cidadania como grandeza de análise interpretativa.  

No capítulo 3.8, vimos que a cidadania é um entendimento que traz no conteúdo o 

sentimento de apropriação de poder e de responsabilidade. Na empiria emergiram os valores 

atribuídos ao exercício da cidadania que estão representados pela consciência, justiça, 

honestidade, respeito, ética, o bem, bondade, moralidade, liberdade e igualdade. No trabalho 

de campo também foram levantados entendimentos de sua importância e as respostas 

descobriram conceitos de exercício de direitos e deveres, reprodução do sistema e manutenção 

da ordem, de trabalho para o bem comum em contraposição ao individualismo, para ficar nos 

mais recorrentes. Fundamentos que acenam para atividade política de concepção orgânica, 

visto que perpassa os benefícios coletivos e individuais.  

A noção de participação social conota atividade, presença, parte, ação, prática. Na 

pesquisa de campo, cidadania foi definida, dentre outras, como participação social e é com 

esse enfoque que a cidadania ganha sentido nesta dissertação: de ser atividade vivida no 

cotidiano em suas conotações de ação, contribuição, determinação, escolha. Atividades que 

ganham força de realização e poder pela repetição e assimilação objetivadas; que ganham 
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mais força de realização do que em atos exercidos periodicamente como o voto, por exemplo, 

que foi a representação de cidadania mais citada nos grupos focais:  

Você tem um poder muito mais direto de implementar aquilo que você 
acredita no dia a dia do que na hora do voto, então fica muito naquela de 
você terceirizar suas responsabilidades de cidadão através do voto e daí você 
se isenta da cidadania no dia a dia porque você acredita que seu dever já foi 
cumprido no voto, você já fez a sua parte, quando na verdade aquilo é 
apenas uma pequena parte que existe um certo consenso (GF-1, 2012, p. 13). 
 

Embora grande parte dos pesquisados reconheça o poder mais direto das ações 

cotidianas, a representação do exercício da cidadania não é percebida nas ações cotidianas; o 

que acontece com o consumo e que vimos no capítulo 3.8 e na análise do tempo frequente do 

consumo neste capítulo. Com os aportes empíricos colocados, entendemos que a cidadania 

praticada no dia a dia é a cidadania vivida nesta contemporaneidade. Mas, que, embora seja a 

cidadania exercida, ela não é efetivada na sua plenitude dado à percepção da grande maioria 

dos pesquisados de falta de educação, de consciência e de respeito dos indivíduos com os 

outros e pelos outros, exemplificadas em grupos compostos por indivíduos que ocupam 

diferentes lugares de fala, demonstrando que é uma questão cultural e não uma condição ou 

um traço socioeconômico. Questão cultural que emergiu no trabalho de campo pela 

perspectiva da educação e da cultura que resultam em naturalização e preparam os indivíduos 

para a inclusão social (GF-2, 2012 e GF-11, 2013). Naturalização entendida como posse, 

fruição, usufruto.   

Assim, entendemos que, no âmbito da participação social pelas práticas sociais, a 

cidadania é manifestada por um enfraquecimento de sua acepção por não cumprir o seu papel 

de meio de convivência social na sua totalidade. Manifestação de enfraquecimento 

demonstrada, primeiro, pela percepção de ausência do poder institucionalizado nos serviços 

públicos e do poder representado para as ações políticas. E, segundo, pela percepção de 

redução da idéia de exercício de igualdade, de liberdade e de bem comum, valores 

comprometidos pela falta de respeito, falta de educação e individualismo (GsFs).  

Os valores igualdade, liberdade e bem comum constituem a essência da cidadania 

desde a sua criação, mas estão relativizados na percepção dos pesquisados, o que compromete 

a ação autônoma ou a ação para a autonomia assentada no contrato social entre seres iguais. 

Os valores regem os comportamentos humanos (SPINK, 1994, p. 142) e neste capítulo os 

valores são analisados pelo olhar da relação com posição, posições sociais. O relativo e o 

absoluto são valores experimentados em estruturas que discutem relações de forças e foram 

analisados no capítulo 3.5 pelo prisma dos elementos desejo e necessidade. Aqui tratamos 
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desses valores pelo ponto de vista da posição. Com efeito, entendemos que colocar um 

indivíduo ou ver um indivíduo posicionado de forma absoluta é colocá-lo ou vê-lo em posição 

de acordo com o que o contém, com o que é, independentemente de qualquer outra condição. 

Já a forma relativa é uma colocação circunstancial, dependente, condicionada a uma outra 

posição, a uma relação com um indivíduo posicionado absolutamente. 

As posições absolutas e relativas são lugares sociais de ser, absoluto; e de estar, 

relativo. São posições hierárquicas que, não só são percebidas pelas manifestações aparentes, 

visíveis, mas também distintivas pelos dizeres de Bourdieu (2011), que atribui distinção “pelo 

reconhecimento das propriedades intrínsecas e das propriedades relacionais inerentes às 

posições no sistema das condições que é também um sistema de diferenças e de alteridades” 

(BOURDIEU, 2011, p. 164). Reconhecimento das propriedades extrínsecas, aparentes, e 

intrínsecas das propriedades constitutivas e estruturantes que são métodos de valoração 

comparativa tendo em vista o sistema de produção. Método que ganhou outro fator de 

reconhecimento na sociedade de consumo: o status social entendido como “posição à qual se 

atribui um conjunto de direitos e deveres, privilégios e obrigações, capacidades e 

incapacidades legais que são publicamente reconhecidos” (MARSHALL, 1967, p. 148). 

Status na sociedade de consumo que se configura em estado de (re)conhecimento do 

indivíduos não somente pela perspectiva do interesse econômico e do sistema de produção, 

mas por um conjunto de outros fatores de valor social que perpassam os produtos de consumo 

e relações sociais por interesse e elementos que tem importância para grupos e relações 

sociais, como livros, teatro, cinema, música, games, exemplificados nos grupos focais. Status 

que é modo de reconhecimento por interesses outros e que é também estado, um mecanismo, 

um princípio de mobilidade social operado pelas práticas e ações que produzem significados 

sociais e são instrumentalizadas pelas apropriações e usos dos produtos de consumo. 

4.4 NATUREZA MEDIADORA: PROCESSOS, RELAÇÕES E INTENÇÃO 

 A teoria da mediação de Williams (1979) foi desenvolvida na era industrial, em que 

se supõe abundância de aparatos, bens e produtos, e, assim, oferece uma perspectiva de 

sentido materialista. Entretanto, o entendimento da noção de mediação antecede esse tempo e 

esta dimensão e voltamos na história para reconhecer a continuidade semântica que 

caracteriza a mediação: o dualismo. 

 Segundo Williams (1979), a noção de mediação procede de duas orientações: a 

filosofia idealista, que havia sido um conceito de reconciliação entre opostos dentro de uma 
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totalidade (mediação de Cristo entre Deus e o mundo); e a filosofia de tradição marxista, que 

tem a preocupação de explicar os vínculos de causa e efeito entre categorias separadas 

(WILLIAMS, 1979, p. 101). As duas orientações são distintas, entretanto se encontram no 

ponto dualismo, entendido com sistema que admite dois princípios, implicando o dualismo 

como fundamento do conceito. A perspectiva histórico-filosófica oferece o dualismo como 

fundamento da noção e legitima a mediação como abordagem de compreensão de interação 

entre forças diferentes. 

 Mas noção é conhecimento elementar e o termo mediação admite significados outros 

que oferecem ideia de intermeio, meio, mediato, imediato, intermediário, conteúdos que 

também denotam percepções teóricas básicas, primárias, diretas de aproximação de 

concepções, mas não abrangem vínculos que pressupõem interação e propósitos sociais, 

próprios dos fenômenos e das relações culturais, processos sociais. Com efeito, são os 

entendimentos conotativos de processos, vínculos e de relações semânticas que apresentam 

campo para se pensar a mediação pela perspectiva de significação social, de sentido 

constitutivo e constituidor de processos de socialização (WILLIAMS, 1979). 

 Socialização é adaptação e pressupõe uniformização em níveis na sociedade, dado 

que ela não é igual em si, mas apresenta texturas que são formadas por múltiplas composições 

sociais e multidimensões culturais e comunicacionais deste tempo contemporâneo. 

Multiplicidades e possibilidades criadas e efetivadas pelos indivíduos sujeitos modernos cujas 

capacidades e saberes se acumulam em formações e em sentidos que se espraiam e se 

movimentam no tempo e em espaços. Assim, as mediações são operadas em ambientes 

múltiplos e muldimensionais, o que quer dizer que o olhar analítico deve ser orientado para 

quadros semânticos. 

 Até aqui vimos o dualismo como fundamento da mediação e a necessidade de 

entendimentos conotativos para a compreensão do conceito dado que na concepção moderna 

ele recebe outras evidências. Este capítulo trata da natureza da mediação, ou da exploração da 

natureza mediadora, natureza compreendida como condição própria das coisas e também 

como um conjunto de saberes. Entendimento de mediação que compreende processos, 

relações e articulações de sentido, acepções que, embora não tenham fronteiras rigorosamente 

delimitadas, formam um composto de aspectos que se complementam e deles nos 

apropriamos, então, para a reflexão sobre a natureza da operação mediadora. Assim, falar da 

natureza da mediação pressupõe refletir sobre perspectivas dos processos, relações e 

articulações atribuídos aos sujeitos na objetividade material. Em outras palavras, sobre 
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subjetivação da realidade objetivada. Realidade objetivada nesta dissertação que se limita ao 

universo da pesquisa empírica, base desta análise da natureza mediadora. 

 Antes de entrar na análise, propriamente, uma explicação: Martín-Barbero (2009) usa 

o termo “mediações” e Martín Serrano (2008) adjetiva e faz uso de “mediação social” por 

corresponderem a distintos conjuntos de preceitos teóricos, ambos derivados de Williams 

(1979). Neste capítulo vamos adotar a nomenclatura “mediação” usada pelo precursor para 

fins de entendimento da natureza mediadora. A escolha se dá por uma questão prática de 

padronização e não por direcionamento de conteúdo e especificação de enfoque teórico-

analítico; e, sobretudo, pelo fato de que natureza representa fato universal, uma espécie de 

garantia para todas as derivações ou teorias particulares (STUART MILL, 1984). 

 Entrando na análise propriamente, vimos pela de Martín Serrano que as 

possibilidades de mediação residem na “ação, informação e organização” (MARTÍN 

SERRANO, 2008) e que um dos fundamentos da mediação é o enfoque do papel da cultura 

nos processos de produção e reprodução de sentido social. No capítulo 4.1 a abordagem da 

cultura foi analisada como elemento operativo criado a partir de condições objetivadas do ser 

que a produz (PINTO, 1979). E entendemos cultura como uma construção material social 

inventada. Agora trazemos o aspecto da cultura enquanto instituição produtora. Segundo o 

próprio Pinto (1979), a cultura constitui-se por efeito da relação produtiva que o homem 

exerce sobre a realidade ambiente e ele acrescenta que a cultura é indissociável do processo 

de produção, produção no sentido de existência em geral (PINTO, 1979), sendo ela um 

produto do processo produtivo pela dupla natureza de bem de consumo e bem de produção25, 

um processo material. 

 Mas a sociologia da cultura (WILLIAMS, 1979) fala das relações de efeitos diretos e 

indiretos que nem sempre são ou estão visíveis pela impossibilidade de separar a manifestação 

e a evidência do desenvolvimento do conteúdo das formas sociais, como a literatura e o 

consumo, por exemplo. Assim, esse processo material e seus efeitos podem ser visíveis, mas 

também poder não ser percebidos pontual e especificamente por não estarem configurados, 

demarcados, mas em desenvolvimento para instalação social. Dessa maneira, a cultura, 

enquanto parte da ação mediadora atua de forma visível e invisível no processo de produção e 

reprodução social de nexos reais e simbólicos. 

 Além de se manifestar de forma visível e invisível, esse processo de produção e 

reprodução social não é um processo neutro na sua ideologia e se constitui em processo de 
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confronto entre a ordem dominante e os dominados. Confronto que não se caracteriza 

exteriormente como uma guerra ou uma batalha, mas em conflitos de interesses para a 

manutenção do sistema ou para mudança de ordem social, abordagem dialética que se 

constitui como traço característico da mediação como processo social. Entendimento que é 

ilustrado pela ótica de dois lugares de fala apreendidos na empiria: o lugar de fala de um 

grupo próximo da ordem dominante cujos componentes desejam a manutenção da apropriação 

e dos usos dos serviços pelas camadas sociais mais altas ao relatar incômodo pela sensação de 

invasão de espaço e de limite diante de comportamentos de novos consumidores em 

aeroportos, em restaurantes e shopping centers, por exemplo empírico, a que agora têm 

acesso, e cujas convenções e códigos de conduta não estão totalmente incorporados e 

naturalizados, ainda que tenham condições financeiras para deles usufruírem. O exemplo do 

lugar de fala de um grupo mais distante da ordem dominante que deseja mudança é ilustrado 

pelo também incômodo vivido na realidade do dia a dia pela aparência de diversidade étnica 

traduzida na cor da pele, no tipo do cabelo, características percebidas e tidas como 

preconceito; e também sentidas como discriminação pela aparência, pelo modo de vestir e 

pelos produtos que portam e que determinam a exclusão social, impossibilitando a 

participação e a existência em nível de igualdade, desde as condições de “de saída”, o 

nascimento, até as disposições de convivência em sociedade. 

 Entendimento de processo de produção e reprodução social ideológico que é 

ilustrado pelas falas que exteriorizaram as diferenças de significado de necessidade e desejo, 

conotando desejo como necessidade e necessidade em níveis e gradações que configuram 

representações em função de textos e contextos, relatividades. Ideológico porque é parte da 

realidade, que reflete e refrata uma sensibilidade social, dado que “não pode entrar no 

domínio da ideologia, tomar forma e aí deitar raízes senão aquilo que adquiriu valor social” 

(BAKHTIN, 1992, p. 45). 

 As ilustrações empíricas configuram o consumo como um complexo ideológico de 

atividades visíveis e invisíveis e a pesquisa de campo apresentou outros exemplos de 

atividades que exemplificam conjuntos de atos, experiências, atividades, que configuram 

complexos sociais, materiais, ativos, com qualidades e tendências inerentes, processos 

objetivados (WILLIAMS, 1979). 

 O duplo entendimento dos GsFs sobre o consumo como representação de igualdade 

ou aproximação e distinção ou separação na sociedade ilustra as múltiplas facetas sociais pela 

perspectiva do material objetivado dos produtos de consumo. O fato de não ter havido 

consenso de entendimento demonstra a complexa relação do consumo com a hierarquia 
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social, entendimento que depende de ponto de vista, de posição e de lugar de fala dos 

indivíduos: para aqueles mais próximos da ordem dominante, o consumo iguala e aproxima os 

indivíduos dos seus grupos sociais, diferenciando-os e entre si pelos estilos “próprios” e pelo 

acesso à multiplicidade e diversidades de produtos dentro de uma gama de possibilidades, 

dado que têm acesso aos produtos básicos de sobrevivência. Do lado mais distante da ordem 

dominante, os indivíduos entendem o consumo como experiência de diferença e separação 

pelo acesso restrito aos produtos de necessidade para a sobrevivência, os mínimos 

necessários, o que faz com que se percebam e sejam percebidos como diferentes nas relações 

com os outros. 

 Os exemplos ilustram processos objetivados na realidade vivida dos pesquisados. 

Mas os processos objetivados também são constitutivos de intenção, dado que as ações não 

são fortuitas e duvidosas em seus objetivos, mas realizadas com propósitos de efeitos 

interpretáveis por si e pelos outros. Nesse sentido, recorremos a Bourdieu (2011a) para 

fundamentar e explorar o aspecto intenções. 

 Para Bourdieu, “intenção é o produto das normas e das convenções sociais que 

contribuem para definir a fronteira, sempre incerta e historicamente mutável, entre os simples 

objetos técnicos e os objetos de arte” (BOURDIEU, 2011a, p. 33). Bourdieu utiliza o conceito 

para falar sobre limites entre objeto-arte e objeto-não-arte, conceito que é utilizado neste 

âmbito de reflexão sobre “consumo como mediação” porque o consumo é operado e 

instrumentalizado socialmente por produtos e objetos. Entendimento de Bourdieu que dialoga 

com Williams (1979) porque há marcos entre ação com intenção e sem intenção e é do uso 

intencional que a operação mediadora se apropria, dado que a mediação tem o propósito de 

(re)significar algo ou alguma coisa, para além do sentido primeiro, da leitura denotativa 

(WILLIAMS, 1979). Assim, o uso intencional se manifesta como uso com consciência e 

entendemos, pois, que não há uso intencional sem consciência na mediação e, portanto, não 

há mediação sem consciência e sem intenção. Dessa maneira, a operação mediadora acontece 

na dimensão do consumo com consciência. Consciência, conforme entendimento de Williams 

(1979) que traz a noção de “consciência como inseparável da existência consciente, daí a 

existência consciente como inseparável dos processos sociais materiais” (WILLIAMS, 1979, 

p. 64). Com efeito, entendemos que, no campo do consumo como mediação, os indivíduos 

que têm acesso ou que se aproprie de um produto, objeto ou uma multiplicidade deles, tem 

consciência manifesta dos sentidos propostos e usa a intenção para agir pelo ato do consumo 

ou para usufruto dos produtos em situações sociais. 
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 Eco (2012) nos oferece a perspectiva da intenção interpretável. Para o autor, a 

interpretação de uma intenção envolve buscar na ação (i) o que o sujeito quer dizer, (ii) aquilo 

que ele diz; e (iii) aquilo que ele diz independentemente de sua intenção, ou seja, pelo que é o 

próprio Ser (ECO, 2012, p. 7). Bentham apresenta dois fatores de tendência no sentido de 

intenção que podem afetar uma ação: o próprio ato e as consequências do ato (BENTHAM, 

1984, p. 23). 

 Três entendimentos que dialogam entre si para a compreensão de intenção enquanto 

consciência, como fator interpretável e como forma de afetar uma ação pela atribuição de 

sentido pela perspectiva do sujeito que age, pela perspectiva de decodificação do indivíduo e 

dos outros e pela concepção do próprio Ser, todos aspectos de atos e consequências ativas, 

atividades interpretáveis. 

 As atividades interpretáveis apareceramm também nas relações entre indivíduos e 

sociedade, nos processos de relações sociais nos quais os conteúdos são modificados. 

Conteúdos entendidos como significados, valores, objetivados em materialidades, em 

produtos e objetos. 

 Entendimento de atividades interpretáveis que é ilustrado pelos relatos sobre a 

consciência da diferenciação do uso de roupas “adequadas” para frequentar a Rua Oscar 

Freire e a 25 de março com o objetivo de ter reconhecimento do potencial de consumo no 

caso da primeira e para a não exploração financeira pela aparência relatada para o segundo 

caso. Outros exemplos com esse enfoque da intenção são os relatos sobre os usos expansivos 

dos smartphones em público para passar a ideia de potência identitária, de poder pela posse 

do produto, de pertencimento e de acesso a grupos de interesse. Ambos os exemplos relatam 

experiências de consciência e intenção de usos de produtos. Mas também emergiram na 

empiria ilustrações de experiências de compra de produtos para reconhecimento ou para 

“aparecer”, ou “se achar” ou “para parecer o que não é” pela imagem, pelas roupas ou 

acessórios; elementos que servem como instrumentos e veículos de notoriedade e que fazem 

com que seus portadores sejam notados pelos produtos. E não somente notados e percebidos, 

mas copiados pelos pares integrantes do grupo social e de outros grupos, tornando-se 

referentes, o “outro-informação”, posição assumida por um complexo de ações e intenções 

visíveis e invisíveis, um processo que também pode credenciar os indivíduos sujeitos a uma 

passagem de grupo para outro grupo pelo porte de produtos. Entendimentos sobre intenção e 

consciência que, com base na empiria, nos permitem compreender o consumo como um 

processo, um complexo de atividade consciente e intencional de participação social e de 
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passagem espacial dado que os produtos de consumo são veículos de passagem de um grupo 

para outro grupo. Concepções que encontram fundamento em Eco. 

 Para Eco (2012), todo processo consiste em passagem espacial, passagem que há 

entre alguma coisa além da passagem através do meio comum, sentido e relações do contexto. 

Passagem espacial que configura passagem entre espaços, entendidos como extensões, lugares 

ou situações que contêm ou envolvem objetos, posições. Processo material que tem relação 

com o contexto, entendido como ambiente no qual uma dada expressão ocorre juntamente 

com outras expressões pertencentes ao mesmo sistema de signos (ECO, 2012, p. 118 e 230). 

Com esse entendimento, compreendemos, então, que o processo material da mediação tem 

relações de situações e de contextos, relações que são articuladas posicionalmente e 

contextualmente. O que nos leva a compreender o consumo como um eixo dinâmico de 

movimentação espacial e de posições nas relações sociais. 

 Para Stuart Mill, “relação é simplesmente o poder ou capacidade que o objeto possui 

de participar com o objeto correlato na produção dessa série de sensações ou estados de 

consciência” (STUART MILL, 1984, p. 124). As relações são organizações de ideias; são 

complexos difíceis de interpretar por meio de traços interiores pertinentes, por seu interior 

(ECO, 1976, p. 113). Entretanto, a identificação de elementos apreendidos na expressividade 

exterior da organização de ideias e de suas articulações podem qualificar relações sociais. 

Qualificar no sentido de apresentar elementos e fenômenos de expressividade que exibem 

fatores cognoscíveis. Qualificar relações sociais nas quais os conteúdos são modificados pelos 

movimentos contínuos pelos quais a expressividade exterior dimensiona e redimensiona 

códigos e ações que traduzem e retraduzem em novos códigos e novas ações (ECO, 1976, p. 

88). E que se configuram em formações sociais de expressão comunicativa exterior. 

 A operação mediadora está estruturada em formações sociais pelo esforço e 

competência humanas. Porém, enquanto ação vinculada às relações entre categorias distintas e 

ao enquadramento situacional e contextual, e, portanto às conjunturas que se movimentam no 

processo histórico, a mediação aceita configurações diversas. 

 O consumo, objeto de estudo de perspectiva de mediação desta dissertação, é uma 

frente cultural e um campo convergente de ideais sociais e se configura em e como círculos de 

significados e de interesses sociais. Os círculos sociais são associações de pessoas reunidas 

para um fim particular. Na empiria os grupos de interesse Mercedes-Benz, Ferrari, Mont 

Blanc, Le Lis Blanc, Birkin, Gucci, iPhone, Nextel, games, QA, livros, peças teatrais, cinema, 

Casa do Saber, representam grupos que formam e se identificam por interesses convergentes e 

definidos por produtos de consumo. Sendo que os indivíduos podem participar, fazer parte de 
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diferentes e múltiplos grupos de interesse assumindo identidades distintas e posições 

diferentes em cada um deles, sem conflito de interesses entre um e outro e com a 

possibilidade de participação em diferentes grupos. Identidades distintas e posições diferentes 

que não estão relacionadas ou dependem exclusivamente de condições econômicas e/ou 

financeiras, mas são constituídas e exteriorizadas por motivos outros como conhecimento, 

acesso ou posição de liderança, hierarquia. Os produtos de consumo constituem-se, pois, não 

por distinção específica ou por diferenças próprias das essências ou raízes das espécies, 

essências entendidas como conjuntos de atributos e raízes entendidas como história e tradição; 

mas em objetivo de agrupamento social por se constituírem por interesse em si, por si e para 

si, e também por formarem repertórios de ação. Repertórios de ação que De Certeau define 

como projeções paradigmáticas de uma opção entre possíveis – opção correspondente a uma 

efetuação (ou enunciação) particular (DE CERTEAU, 2012, p. 79). Isto é, como opção 

possível de ação. Convertendo os produtos em repertório de ação e o consumo em operador 

de deslocamento de posição por interesse e, portanto, de deslocamento de posição política. O 

consumo é um vetor de mobilidade social. 

 As ilustrações dos grupos identitários exprimem os propósitos sociais pelos 

interesses e representam a fragmentação da sociedade como figuras de expressividade 

exterior, de comunicação afirmativa e de interpretação lúdica. Figuras de expressividade 

porque manifestam sentidos, interesses. Figuras de comunicação afirmativa porque 

comunicam valores e participam de aparência constitutiva na formação social, política e 

econômica afirmando propósitos e interesses. Interpretação lúdica porque permite criar uma 

relação aberta e positiva entre os componentes não somente sob a forma de entretenimento, 

mas mantida uma certa distância do real, do fiel da realidade (FREUD), dado que a realidade 

vivida é mais elaborada que sua aparência objetivada. Relação por propósito e interesse que 

supõe a existência de um sistema de repertórios determinados e assimilados na cultura e 

reconhecidos pelos indivíduos. Agrupamentos aparentemente pouco prováveis na perspectiva 

marxista, de classes determinadas, mas que se configuram pela articulação segundo 

relacionamento de certas operações, séries de relações-diferenças (ECO, 1976, p. 111). 

Articulações que são operações mediante as quais os elementos envolvidos se relacionam para 

a reprodução do igual e para a produção do diferente, e de espaços; construções sociais de 

mundo possíveis. 

 As articulações enquanto operações de aproximações e redimensionamentos 

compreendem aspectos relacionais, de interação e de expressão presentes nas dimensões 

sociais pela capacidade de formar e comunicar sentido. Segundo Arendt (2010), o social é um 
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advento em que “os homens tornaram-se seres sociais e passaram a seguir unanimemente 

certos padrões de comportamento, de sorte que aqueles que não seguissem as regras podiam 

ser considerados associais ou anormais” (ARENDT, 2010, p. 51). Ser social é, então, seguir 

regras e padrões de comportamentos estabelecidos e articulados. Regras e padrões de 

comportamentos que estão implícitas e explícitas nas relações sociais e cujos limites e 

margens de tolerância, respeito e possibilidades para com o outro servem para manter 

relações, mas também podem servir de brechas para novas possibilidades e novas 

combinações de sentido, uma vez compreendidos, absorvidos e utilizados. 

 O sentido é um processo dinâmico contínuo (ECO, 1976, p. 23). E o caráter 

dinâmico da sociedade moderna de espírito expansivo e livre em todas as direções (STUART 

MILL, 1984, p. 77) permite novas configurações para produzir e comunicar novos sentidos e 

passar mensagens significantes que ainda não estão iluminadas, mas que podem ser novos 

elementos partes da construção do mundo e das racionalidades sobre o mundo. 

Racionalidades sobre o mundo que são concebidas no campo das liberdades de escolha 

articuladas entre condicionantes estruturais e estruturados, entre o vazio e a universalidade e 

que se configuram em vivências que preenchem espaços sociais, posições. Assim, a natureza 

mediadora existe dado ao caráter dinâmico da sociedade. A mediação é, portanto, resultado da 

dinâmica da sociedade. 

4.5 POR UMA MEDIAÇÃO TENSIONADA: PROPOSIÇÕES 

Este capítulo trata da formulação de proposições que darão suporte material para a 

semantização do “consumo como mediação para o exercício da cidadania”, tema do próximo 

e último capítulo.  

“As proposições são declarações de significação” (STUART MILL, 1984, p. 152) e 

nesta dissertação serão erigidas a partir dos elementos, traços, lógicas que demonstraram 

relevância empírica e pertinência teórica ao longo deste estudo; e que são denominados 

princípios interpretantes pela dependência contextual de significação. Os princípios 

interpretantes produzirão um sistema de instruções que se estabelecerá como um modelo 

racional de reconhecimento de propriedades de mediação da categoria “consumo”; um 

conhecer verdadeiro, uma vez que é um conhecer empírico (ECO, 2012, p. 21). Esse modelo 

racional de conhecimento verdadeiro será utilizado para a significação do “consumo como 

mediação” não somente como uma disposição ou um cordão de palavras, uma sintaxe, mas 

como um composto semântico fundado na realidade empírica.  
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Segundo Stuart Mill, a significação de todo nome concreto geral reside nos atributos 

que conota: ”a significação reside não no que denotam, mas no que conotam” (STUART 

MILL, 1984, p. 159 e 101). Vimos ao longo deste estudo diferentes percepções empíricas e 

teóricas sobre o consumo, mas o entendimento do “consumo como mediação para o exercício 

da cidadania” será desenvolvido pelas conotações de predicados, peculiaridades, abstrações, 

lógicas e sentidos permeáveis aos contextos múltiplos e fragmentados da contemporaneidade. 

Assim, o objetivo da reflexão deste capítulo é buscar sentido sobre a pluralidade de sentidos 

possíveis para além do sentido literal do consumo como consumição. Operação que não 

preverá, tampouco contemplará, todos os contextos possíveis, mas o contexto do universo 

empírico encravado e circunstanciado na sociedade de consumo e pela perspectiva da ação 

social para o exercício da cidadania que é “tão complexa que não é possível qualquer dedução 

de suas regularidades simplesmente” (STUART MILL, 1984, p. 77). Ação social que é 

entendida como ação do indivíduo sujeito nas relações sociais. E dedução concebida como 

raciocínio mental de movimentos descendentes e um método de pensamento inverso à lógica 

da indução, itinerário mental apropriado para estabelecer o conjunto de elementos de análise 

na e a partir da pesquisa de campo. Itinerário mental que foi do particular para o geral, da 

realidade vivida para a construção de textos interpretáveis e textualidades interpretadas com 

base em teorias, mas que agora cede lugar para o método dedutivo para verificação do 

raciocínio da indução e vice-versa, num movimento de vai-e-vem analítico que permite se 

chegar a uma significação e a uma conclusão (STUART MILL, 1984). 

Para proceder à formulação das proposições, além dos fundamentos do método 

dedutivo de Stuart Mill que compreende (1) indução direta, (2) raciocínio e (3) verificação 

(STUART MILL, 1984, p. 226), vamos retomar os preceitos da interpretação semântica de 

Eco definida como “resultado do processo pelo qual o destinatário, diante da manifestação 

linear do texto, preenche-a de significado”; processo esse e pelo qual, cognitivamente, 

construímos mundos atuais e possíveis (ECO, 2012, p. 12 e XX). Vamos retomar porque o 

método da interpretação de Eco foi utilizado no capítulo 3.1 da parte I que tratou da definição 

de critérios de análise empírica.  

No início deste capítulo trouxemos a definição de proposição como declaração de 

significação e complementamos com o entendimento de proposição como axioma que 

compreende um discurso que afirma ou nega uma coisa de uma outra coisa (STUART MILL, 

1984, p. 106). É uma prova que obedece a lógica ou a asserção já que só a proposição pode 

ser objeto de crença ou consequentemente de prova.  



 

 

127 

As proposições podem ser qualificadas. Stuart Mill (1984) define proposição geral 

como “aquela na qual o predicado é afirmado ou negado de um número ilimitado de 

indivíduos, isto é, todos, poucos ou muitos, existentes ou possíveis, os que possuam as 

propriedades conotadas pelo sujeito da proposição” (STUART MILL, 1984, p. 166).  Sendo 

que o geral é apenas a coleção de particulares. O autor ainda separa as proposições essenciais 

e não-essenciais, sendo que as não-essenciais, também chamadas de reais, são aquelas que 

predicam de uma coisa algum fato não implicado na significação do nome empregado para 

designá-la, algum atributo não conotado pelo nome (STUART MILL, 1984, p. 145). Ou seja, 

uma qualidade descoberta ou um fato novo. 

Uma qualidade descoberta ou um fato novo ou fatos novos têm importância porque 

são revelados na realidade da vida vivida e são resultados de ação e relação de indivíduos e 

entre indivíduos, neste caso resultados da empiria, configurando-se em fatos físicos e 

percepções de sentidos. Vamos, então, nos apropriar dos fatos empíricos para demonstrar as 

verdades das proposições, assim como manifestá-los como argumentos configurados em fatos 

físicos e de percepção de sentido.  

Os argumentos são lógicas e ao mesmo tempo provas que servem para negar ou 

afirmar algo, comunicar uma informação (STUART MILL, 1984, p. 133). Entendimento que 

é complementado por Eco que nos diz que “toda proposição é um argumento” e que qualifica 

o argumento como rudimentar (ECO, 2012, p. 229). O entendimento de proposição como 

argumento rudimentar entendido como elementar, básico, fundamental, dialoga com a 

perspectiva construtiva ou constitutiva de Stuart Mill, para quem as proposições são modelos 

para construir argumentos, que uma vez construídos podem ser provados por critérios iguais 

(STUART MILL, 2984, p.164). Ou seja, as proposições são argumentos que depois de 

construídos podem ser provados pelos mesmos critérios, tornado-se proposições. 

Assim, vamos construir ou constituir proposições reais como argumentos para a 

semantização do “consumo como mediação”, considerando-as memorandos rudimentares para 

consistência conceitual (STUART MILL, 1984).  

Para efeito de operação prática da formulação das proposições e consistência 

conceitual, apropriamo-nos da classificação de proposições de Stuart Mill que as categoriza 

pelos aspectos de “existência, coexistência, sequência, causação e semelhança” (STUART 

MILL, 1984, p. 134). Utilizaremos os textos, textualidades e traços desenvolvidos ao longo 

deste estudo a partir das perspectivas empíricas de ação e de sentido no contexto da sociedade 

de consumo para a composição das proposições. 
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Usaremos um índice, dado que índice é algo que dirige a atenção para o objeto 

indicado, mas não como índex do consumo, mas sim como forma de apresentação. Na 

enumeração não há ordem de proeminência, mas saberes conhecidos por meio de outros 

saberes conhecidos, mas também saberes e conheceres interpretados à luz da pesquisa de 

campo e da teoria. Conheceres que darão suporte para a semantização do consumo como 

mediação: 

 

(I) O consumo é um complexo de ações e práticas conscientes e intencionais  

O consumo foi definido como um complexo de atividades, ações e práticas de âmbito 

social e cultural a partir da análise interpretativa das descobertas empíricas e das teorias sobre 

o consumo utilizadas para este trabalho.  

Os aspectos da consciência e da intenção na ação e na prática do consumo foram 

verificados no capítulo anterior com base em ilustrações empíricas. Neste ponto da discussão, 

e para confirmar esta proposição, vamos proceder à exploração da consciência e da intenção 

pelo enfoque da existência, mais precisamente pela lógica da não existência ou da existência 

negativa do ser e do existir (HEIDEGGER e SARTRE), como forma de afirmar a proposição, 

dado que “a questão da existência nunca é explícita, exceto pelo próprio existir” 

(HEIDEGGER). Assim, vamos utilizar ilustrações de ações e práticas empíricas em que não 

existem mediações pela perspectiva das ações conscientes e intencionais para confirmar as 

ações e práticas conscientes e intencionais como elementos de mediação do consumo.  

Para grande parte dos GsFs pesquisados, e tomamos o entendimento como prevalente, 

o estado de consciência nem sempre é utilizados nas ações e práticas de consumo dado que 

não deliberamos nossas atitudes e comportamentos durante as 24 horas do dia. Assim, grande 

parte das ações e práticas cotidianas de consumo, e não só de consumo mas de participação na 

sociedade como um todo, é realizada automaticamente, e não é o caso de precisar em números 

porque não é esse o foco da discussão; mas trazemos algumas ilustrações empíricas para 

verificação:  

A- Comprar pão ou ir à mesma padaria todos os dias não requer pensamento elaborado 

ou grandes combinações de possibilidades. Pensamos na proximidade de casa, na qualidade e 

na variedade de pães, no preço, e, talvez e se muito, no atendimento dos funcionários ou do 

proprietário do estabelecimento. Ou simplesmente não pensamos e compramos o mesmo pão 

no mesmo lugar todos os dias, automaticamente. 

B- A compra mensal de produtos necessários à sobrevivência como arroz, feijão, 

macarrão, óleo, carne, creme dental, sabonete, shampoo, citados na empiria como 
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componentes da compra mensal, também não demanda resoluções em família, grupos de 

discussão, mas a consideração do número de pessoas da casa, do tempo de duração dos 

produtos, do estabelecimento comercial, do preço, de dias de promoções, da localização, ou 

uma combinação com esses e possivelmente alguns outros fatores que igualmente não afetam 

sobremaneira a vida dos indivíduos envolvidos, dado que está automatizado e naturalizado o 

percurso e as possibilidades oferecidas.  

Os exemplos demonstram repetições de ações e práticas que fazem parte das rotinas de 

sobrevivência e que não exigem estado de plena e total consciência a não ser pela restrição do 

orçamento ou interferência de oferta ou não de produtos sazonais. As ações podem variar em 

freqüência ao estabelecimento ou em tamanho de lista de compras, porém não trazem 

conseqüências, afetam ou promovem mudanças no cotidiano e na vida dos indivíduos e nos 

seus comportamentos privados e públicos, com exceção da realização das compras por 

impulso que, quando realizadas comprometem o orçamento de grupos sociais menos 

abastados de forma significativa, segundo a empiria.  

Os exemplos de consumo como ação e prática automatizadas não necessitam de 

articulação e de ressignificações, tornando-se, assim, quase inconscientes, quase porque um 

dia foram conscientes como ações pedagógicas de usos, costumes, práticas e incorporações de 

produtos na rotina, e demonstram o consumo com significação de proposição essencial, 

denotativa, não se constituindo, assim, numa ação de mediação ou em práticas mediadas. O 

entendimento está calçado naquela parte de ações da vida cotidiana que estão automatizadas e 

não necessitam de consciência e, diríamos, que são ações sem intenção de apropriação, 

intenção entendida como ato seguido de efeito (STUART MILL, 1984), senão a de 

sobrevivência. São ações para a sobrevivência. O que confirma, pela demonstração da não 

existência de conotação, mas de existência denotativa, que para haver mediação há que haver 

a consciência e a intenção nas ações e práticas de consumo.  

 

 (II) O consumo é uma frente cultural de atividades visíveis e invisíveis  

Esta proposição (II) está baseada na compreensão das relações de efeitos diretos e 

indiretos da cultura compreendidos dessa maneira pela impossibilidade de separar as 

manifestações e as evidências das formas sociais, dado que não estão demarcadas no tempo e 

no espaço, mas assimiladas em e por experiências e vivências na realidade objetiva. 

Ao longo desta dissertação, ficou demonstrado que o consumo está caracterizado 

como um complexo de ações, práticas e atividades sociais objetivadas em processos de 

produção e reprodução (i)material e subjetivadas por meio de ressignificação simbólica, que 
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também é real, ambos aspectos instrumentalizados pelos produtos. Complexo de ações, 

práticas e atividades que tem a capacidade de transmitir pensamentos, ideias, crenças, 

sentimentos, modelos de existência, modos de vida, o que constitui o consumo em uma frente, 

entendida como fachada, aparência exterior ou aspecto primeiro da cultura contemporânea.  

O visível e o invisível são atributos de estado aparente e de estado não aparente, 

oculto. Os atributos são designados pelo nome (STUART MILL, 1984, p. 97). Com efeito, o 

visível e o invisível são predicados de estado aparente e de estado oculto do nome consumo.  

O visível do consumo é o estado aparente dos produtos, serviços, ações e operações 

concretas, palpáveis, ou percebidas por sentido de presença, pelas expectativas e eficácia dos 

usos dos produtos, por exemplo. O sabido aparente.  

Já o invisível ou o estado oculto é entendido como o que está escondido ou que é 

despercebido ou imperceptível, o que não quer dizer que não exista ou que não corresponda à 

realidade, mas que necessita luz para a sua visualização. Nesse e por esse sentido é que o 

consumo como frente de atividades invisíveis se oferece como fato empírico novo pelo 

alcance de significação ontológica e pela possibilidade de transcendência, levando, para além 

da existência concreta, a condição e a possibilidade de se instalar e de instalar 

(i)materialidades na realidade objetiva. Assim, o invisível, que não quer dizer insignificante 

ou não-significativo, ao contrário, demonstra uma coisa, alguma coisa, que está em curso ou 

no percurso de implantação. Aspecto de algo ou alguma coisa que precisa de atenção e luz 

para compreensão da existência. Aspecto ilustrado com o exemplo da movimentação da 

sociedade proporcionada pelo acesso, aquisição, uso e apropriação de produtos e serviços, 

para ocupação de lugares e espaços como aeroportos, restaurantes e shopping centers citados 

na pesquisa de campo; e acomodação em posições e “encaixes” em grupos de status de um 

número crescente de novos consumidores que passaram a usufruir de produtos, serviços e 

condições antes inacessíveis.   

As atividades visíveis e invisíveis verificadas acontecem em simultâneo e a 

coexistência está posta em maior ou menor grau e nível de presença física ou de percepção 

idealizada oferecendo um certo conjunto de sensações (STUART MILL, 1984, p. 117). 

Conjunto de sensações que afetam os indivíduos por meio de sentidos e sentimentos e os 

orientam no plano das ações e no plano das ideais.  

 

(III) O consumo é uma categoria modificadora de sentido instrumentalizado por 

produtos  
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A proposição (III) traz consigo o aspecto da causação no seu âmago e será verificada 

pela perspectiva do simbólico dado que o sentido denotativo do consumo foi conferido no 

item (I) deste índice como proposição essencial compreendida como sentido de não mediação 

e, sobretudo, porque é no campo das trocas simbólicas (BOURDIEU, 2011) que o consumo se 

configura como categoria de poder de afirmação e de ressignificação.  

O simbólico é uma atividade cognitiva que modifica o sentido do objeto na relação 

subjetiva. O poder, pelo enfoque de Foucault (2012b), é produtor de individualidade e 

instrumento de luta, articulado com outros instrumentos, contra essas mesmas relações de 

poder.  

Segundo Bourdieu, o campo das trocas simbólicas é o campo da troca de 

representações dado que o simbólico é constituído por representações formadas por códigos 

estruturados, por matrizes de significação presentes em objetos, cenas, ambientes, situações, 

lugares: por aparatos mais ou menos institucionalizados no plano das significações que atuam 

no âmbito do arbitrário ou do que é arbitrado pelos resultados de uma opção de escolha 

(BOURDIEU, 2011). 

Assim, com a perspectiva do poder simbólico e com o aspecto da causação para 

proceder a verificação da proposição, voltamo-nos para algumas questões empíricas que 

exploraram visões de poder do consumo pela perspectiva do simbólico e motivações para 

apropriação de produtos e trouxeram como respostas o desejo de diferenciação e de percepção 

ou reconhecimento pelo “outro” como igual, aspectos que revelam vontade de se lançar no 

campo e nas relações sociais para se diferenciar onde há o reconhecimento de igual ou para 

ter a imagem iluminada ou reconhecida em lugares em que não é identificado como parte 

igual. Vontade que demonstra aspirações e visões sociais e que são transferidas para os 

produtos como instrumentos, recursos e mecanismos de realização dessas aspirações pelas 

apropriações e pelos usos de produtos de consumo. Atividades exemplificadas com a 

experiência de apropriação de smartphones, iPhones, automóveis, bolsas, sapatos e roupas 

utilizados, para além do sentido utilitário de telefone celular, meio de transporte, vestimenta, 

mas como instrumentos de percepção e reconhecimento de poder, status, identidade, de 

diferença e alteridade.  

Entendimento que é legitimado pelos preceitos de Bourdieu, que fala do simbólico 

como:  

Estratégias individuais e coletivas pelas quais os agentes procuram pô-las a 
serviço de seus interesses, materiais ou simbólicos; [...] estratégias 
simbólicas de apresentação e de representação de si que opõem às 
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classificações e às representações (deles próprios) que os outros lhes 
impõem (BOURDIEU, 2010, p. 122 e 123). 

 

(IV) O consumo é um eixo dinâmico de movimentação de posição nas relações sociais  

Verificados os produtos como instrumentos de sentido simbólico de realização de 

aspiração de diferenciação e de igualdade nas relações sociais, submetemos à averiguação de 

verdade a proposição do consumo como suporte dessa realização e como eixo de 

movimentação de posição social pelo aspecto da semelhança.  

Eco diz que “os seres humanos pensam com base em juízos de identidade e de 

semelhança” (ECO, 2012, p. 32). Stuart Mill fala de semelhança pela perspectiva do 

sentimento: “semelhança nada mais é que nosso sentimento de semelhante” (STUART MILL, 

1984, p. 124). Sentimento, que segundo este último autor está especificado em sensações, 

pensamentos, emoções e volições (STUART MILL, 1984, p. 125). Sentimentos que fundam 

relações, como diz Stuart Mill, e para quem “as relações são fundadas em algum fato ou 

fenômeno, isto é, em alguma série de sensações ou estados de consciência mais ou menos 

complexos” (STUART MILL, 1984, p. 125).  

Sentimentos que foram exteriorizados na empiria como forças antagônicas que dão a 

dinâmica à sociedade, dado que o dinamismo social vem das forças antagônicas. De um lado, 

como força motivadora de repetições de ações e de experiências de consumo e manutenção de 

situação. De outro lado, como estímulos para movimentação dos indivíduos na direção da 

realização de desejos e necessidades e para espaços e lugares que acham justos e devidos pela 

posse de produtos: grupos de status.  

Grupos de status que, segundo Bourdieu, se definem menos por um ter do que por um 

ser, que é irredutível ao ter, menos pela posse pura e simples de bens do que por uma certa 

maneira de usar estes bens (BOURDIEU, 2011b, p. 15). Entendimento que não condiz com o 

encontrado na empiria, dado que os grupos de status exemplificados foram determinados por 

produtos, pela posse e pelos usos e apropriações de produtos e marcas, isto é, por um ter mais 

do que por um ser, como o grupo Mercedes-Benz, grupo Ferrari, grupo Mont Blanc, grupo 

iPhone, grupo Nextel, grupo de games, grupo da Casa do Saber. Grupos que aproximam 

indivíduos com interesses relativos e que são sustentados pelos produtos e marcas, pelas 

afinidades e associações correlatas, pelo que representam e pelos efeitos que produzem no 

sentido de derivar outros interesses, aproximações e acessos: pelos status dos produtos e das 

marcas. Status que satisfazem necessidades assim como os alimentos satisfazem outra 

necessidade (ARENDT, 2010, p. 69). E grupos que exprimem e buscam posição social 
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segundo a lógica da estrutura social e da distinção, que é própria da lógica social 

(BOURDIEU, 2011b, p. 17).  

Distinção que é uma condição de poder legitimada pelo nascimento ou 

hereditariedade, mas que na empiria também pode ser reconhecida como condição de poder 

material legitimada pela posse de produtos e acesso a produtos diferenciados. Posse de 

produtos que é substituível, renovável e, portanto, uma base dinâmica; que se constitui valor 

social que permite a participação em grupos sociais que não aqueles da mesma condição 

financeira, mas de condição material fundada em interesse e atividades afins e que credencia 

os indivíduos a participar de diferentes grupos de status e a mudar de grupos de status de 

acordo com as posses de produtos e interesses correlativos, condições materiais.   

 

(V) O consumo é um vetor de mobilidade política  

 No item anterior (IV) verificamos o consumo como eixo dinâmico de movimentação 

social de grupos de status tendo como veículos os produtos e os interesses dos indivíduos. 

Esta proposição vai explorar o aspecto da sequência de atos para proceder à verificação do 

consumo como segmento de mobilidade dos indivíduos.  

 A definição do axioma “o consumo é um vetor de mobilidade política” partiu do 

termo mobilidade, que se refere à instabilidade, inconstância, mutabilidade, e oferece um 

aspecto dúbio de vulnerabilidade de posição mas também de facilidade de movimentação de 

indivíduos. Esse aspecto tem relação com o posicionamento igualmente dúbio dos discursos e 

das práticas dos indivíduos pesquisados: uma prática de desigualdade, porém um discurso de 

e para a igualdade quer pela perspectiva da participação social, do exercício da cidadania ou 

da prática do consumo que, como processo dialético, emergiu também como atividade que 

estimula a desigualdade, dado que o não acesso ou o não consumo de produtos que igualam os 

indivíduos manterá a exclusão desses indivíduos, mantida também a desigualdade, aspecto 

que foi explorado na parte I desta dissertação.  

O discurso da e para a igualdade é um discurso relevante em se tratando de uma 

sociedade de desigualdade social, como a sociedade brasileira. Segundo Arendt, “sempre que 

a relevância do discurso está em jogo, as questões se tornam políticas por definição, pois é o 

discurso que faz o homem um ser político”  (ARENDT, 2010, p. 4). A relevância do discurso 

da igualdade está em jogo dado que não está sustentado na prática. Assim, ser político é uma 

questão de igualdade. Ser político na sociedade de consumo ou pela perspectiva do consumo é 

ser igual, ou seja, ser reconhecido como igual. E o consumo, pela capacidade de 

movimentação de indivíduos de grupos para grupos, mostra-se um traço, um segmento de 
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estabilidade dado que ao propiciar acesso e pertencimento a um grupo de interesse, de produto 

ou de marca, oferece estabilidade ao indivíduo, uma posição estável naquele grupo, uma 

posição de igualdade estável no grupo.  

Essa percepção de posição de igualdade em grupos de interesse pela perspectiva do 

consumo perpassa a apropriação de um conjunto de aparatos representados por produtos, 

códigos e convenções, para, por exemplo empírico, ser reconhecido como igual em um 

restaurante de alto nível dado que precisa ter crédito, conhecer o restaurante pelo menos por 

ouvir falar, fazer a escolha da roupa apropriada, comportar-se de modo adequado às regras do 

ambiente, enfim há todo um conjunto de elementos e comportamentos que devem ser 

incorporados e uma sequência de atos que devem ser seguidos para estar presente de modo 

natural, um composto significante, um perfil de consumo que é mais eloquente do que um 

discurso propriamente dito. 

Os princípios interpretantes de instruções acima estabeleceram um modelo racional 

composto por traços, elementos e entendimentos de dimensões de sentido epistemológico, 

ontológico e interpretativo. Sendo a dimensão ontológica, a que compreende proposições que 

afirmam existências; a epistemológica que agrupa as proposições consideradas premissas 

teóricas e empíricas; e a interpretativa cujos elementos que a compõem são entendimentos 

derivados das relações associativas e que compreendem as dimensões fundamentais, vetoriais 

e derivadas. Proposições de consistência conceitual pelas representações empíricas e indícios 

suficientes para provar, pela lógica da prática, o “consumo como mediação para o exercício 

da cidadania”, que veremos a seguir.  

 

4.6  CONSUMO COMO MEDIAÇÃO: SEMÂNTICA, DESLIZAMENTO E 

ARTICULAÇÃO SOCIAL 

No capítulo 1 desta segunda parte discorremos sobre a apropriação de códigos para 

apreensão do sentido social do real e do simbólico. No capítulo 2 analisamos as perspectivas 

práticas de meios de produção de sentido tendo a cultura como agência: a estratégia e a tática. 

No capítulo 3 semantizamos consumo como participação social para demonstração da 

convergência de significados num contexto social particular: o universo empírico. No capítulo 

4 exploramos aspectos práticos da natureza mediadora. E no capítulo anterior apresentamos 

argumentos rudimentares do consumo interpretados a partir dos entendimentos experimentais 

tensionados com a teoria.  
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Este capítulo trata da semantização do “consumo como mediação” como resultado do 

percurso empírico e teórico desenvolvido ao longo desta dissertação. A idéia não é apresentar 

uma definição, dado que “a definição de um nome ou de uma coisa é a soma total de todas as 

proposições essenciais que se podem formar com esse nome tomado como sujeito” (STUART 

MILL, 1984, p. 153), objetivo não contemplado nesta dissertação; tampouco estabelecer uma 

noção porque é uma categoria aberta (ECO, 2012, p. 237); não vamos também entregar um 

postulado entendido como princípios de fatos indemonstráveis; mas oferecer um 

entendimento, uma enunciação, uma declaração de significação tendo como base e limite o 

universo empírico interpretado e localizado no contexto da sociedade de consumo.  

Para proceder à designação da acepção vamos retomar a premissa estabelecida no 

capítulo 3.1: o consumo é um processo ativo que oferece ressignificação material 

comunicável de uma ordem contemporânea. Essa idéia inicial permitiu realizar exploração de 

conteúdos que culminou com a construção de proposições constituídas como argumentos com 

valor de prova. Cabe lembrar que o consumo é um “conjunto de processos e fenômenos 

socioculturais complexos” (BACCEGA, 2008, p. 8) e entendimentos diversos foram formados 

e interpretados a partir da empiria e à luz da teoria, constituindo-se também em lógicas 

semânticas, que não só serviram para confirmação do princípio, como também foram 

oferecidos como componentes para sustentar e legitimar as proposições utilizadas para a 

semantização de “consumo como mediação para o exercício da cidadania”, quais sejam:   

(I) O consumo é um complexo de ações e práticas conscientes e intencionais;  

(II) O consumo é uma frente cultural de atividades visíveis e invisíveis;  

(III) O consumo é uma categoria modificadora de sentido instrumentalizada por produtos; 

(IV) O consumo é um eixo dinâmico de movimentação de posição nas relações sociais; 

(V) O consumo é um vetor de mobilidade política.  

Valendo-nos dessas proposições reais vamos compor dimensões executivas e 

expressivas de “organização, espaço, vínculos, conteúdo, instrumentos e operador” (MARTÍN 

SERRANO, 2008) para a semantização do “consumo como mediação”, que pressupõe não 

uma mudança entendida como alteração ou modificação, mas um procedimento que consiste 

em formar um significado para o consumo sem, no entanto, anular outros significados.  

Iniciamos com o entendimento de que há tipos básicos para as alterações semânticas 

que perpassam “mudança cultural, metáfora, alargamento e restrição do significado” 

(ULLMANN, 1964, p. 11). Metáfora, alargamento e restrição de significado que foram 

apreendidos no estudo empírico do consumo como “engrenagem”, “consumo é tudo” e 
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“consumo é gasto”, respectivamente; porém é na perspectiva da mudança cultural que se 

enquadra e fundamenta este estudo. Mudanças da cultura que afetam e são afetadas pelas 

mudanças econômicas da sociedade brasileira que vive um tempo de transformação, ajuste e 

adaptação da realidade, ambiente de mediação social (MARTÍN SERRANO, 2008), com 

novos entrantes na infraestrutura, novos consumidores e novos perfis de consumo. Chegada 

de novos consumidores propiciada pela expansão e elevação do poder de consumo como 

também pelo acesso a produtos, bens e serviços de maneira geral, mas também aos produtos 

tecnológicos, em particular, que, juntos, modificaram sentimentos, sensibilidades e expressões 

comunicativas que promovem comportamentos de consumo, que, embora manipulados pela 

ordem dominante, também operam como coerção existencial e não somente ideologia 

(MARTÍN SERRANO, 2008).  

Coerção existencial e contexto de ajuste social, que se constituem em forças, que 

estimulam os indivíduos e grupos a agir articulando pensamentos e relações; e agem para 

adaptação na nova realidade, por meio de atividades de interação de sentido para manter ou 

para modificar a ordem, dependendo do lugar correspondente ao poder dominante, num 

movimento dinâmico e invisível caracterizado por um processo dialético de luta e manutenção 

de organização e de conquista de espaços de convivência social. Movimento dinâmico e 

invisível dos indivíduos que buscam posição na sociedade, dado que lhes foi colocado o 

direito de participar da sociedade pelo consumo; e que buscam também a possibilidade de 

ocupação de espaço de existência e de reconhecimento: um espaço nesta nova realidade 

econômica, que é efetivado pelos movimentos de significação e pelas forças antagônicas. 

Espaço de mediação social, na perspectiva de Martín Serrano (2008).   

Espaço de existência entendido como lugar sonhado (DE CERTEAU, 2012, p. 170) e 

de reconhecimento pelo consumo onde estão encobertas as desigualdades da sociedade 

formadas por um conjunto mais amplo e que engloba as (sub)condições econômicas, sociais e 

culturais. Com efeito, o consumo representa uma perspectiva das relações da sociedade e o 

retrato do modo como os sujeitos sociais vivem as novas condições de existência como 

também utilizam desse meio para realizar os anseios da vida em sociedade por um ponto de 

vista, ou por um prisma: o da ocupação do espaço de existência e de participação na sociedade 

pelo e no consumo.  

 Espaço de existência e de participação na sociedade que caracteriza uma práxis 

comunicativa que viabiliza e confirma o consumo como narrativa social que valoriza a 

exposição e a exposição de produtos na relação social (SENNET, 2006). Exposição e 

exposição de produtos que modificam os vínculos das relações da sociedade em seu estado de 
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ser e de estar e na relação com o mundo, modificando também as associações, os campos de 

atuação, as configurações, os laços dos indivíduos e dos grupos sociais que se aproximam por 

união, junção, complementação, força para ação e prática de interesses correlativos à posse de 

produtos, mas que também se distanciam e se separam por restrição desses mesmos interesses 

e posses de produtos e bens, num processo de identificação e diferenciação, igualdade e 

diferença, alteridades. Vínculos que podem ser profundos entre o valor do objeto e as 

identidades dos consumidores (MARTÍN SERRANO, 2008, p. 22), mas que também podem 

ser superficiais dado que quanto mais enraizados nas condições de ser, mais profundos; 

quanto menos enraizados no ser, ou mais assentado na transitoriedade do estar, mais 

superficiais. Entendimento corroborado por De Certeau, para quem “ser é tudo aquilo despido 

do ter”, “é uma presença articulada pelas ausências de exterioridades, de produtos” (DE 

CERTEAU, 2012, p. 268 e 269). Exterioridades que só tem sentido na relação com o outro, 

que produz sua própria necessidade.   

 Superficial ou profundo são variabilidades espaciais entendidas também como 

atributos das posições de ser e de estar respectivamente. Posição superficial ou profunda que 

depende de um conjunto de valores econômicos, sociais e culturais para a apropriação da 

qualidade, sendo que a profunda abarca o conjunto, já a superficial compreende parte do 

conjunto de atributos e condições necessárias. Posição superficial que é ilustrada com o 

exemplo empírico do Ronaldinho Gaúcho, que, segundo o pesquisado, não reúne todas as 

condições (econômicas, sociais e culturais) e, assim, é aceito pela vontade do grupo do 

Chiquinho Scarpa na posição de lado: “ele não entra no grupo, ele é aceito no grupo, fica de 

lado” (GF-9, 2012), ocupando, assim, a posição de lado. Exemplo de relatividade e 

superficialidade de posição pela condição econômica. 

Condição econômica que tem relação direta com o consumo que se mantém e cresce 

no mercado tanto com a obsolescência, a novidade, a inovação de produtos quanto com a 

repetição de práticas de consumo, numa dinâmica (re)forçada pelos sistemas de produção e 

pelos e com os meios de comunicação que operam no sentido de criar necessidade, influenciar 

e estimular para o consumo; e de explorar o reconhecimento e aceitação social pela aparência 

e pelos produtos dado que as pessoas compram produtos, bens e mercadorias para serem 

vistas e reconhecidas perante seus iguais e também seus diferentes. Com efeito, os produtos 

transformam-se em representações sociais revestidas de valores complexos formados por 

textos, imagens, hipertextos, subjetividades: significações cifradas, conteúdo mediador que é 

acessível àqueles que percebem, apreciam e compartilham a cultura, ou seja, decodificam 

esses códigos culturais. E, assim, são apropriados como instrumentos (i)materiais de 
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significação simbólica, que também é real, que efetivam interações e representam dispositivos 

de força e de luta que possibilitam movimento e mudança de uma posição para outra, que 

promovem a mobilidade e o deslocamento para posições criadas e mantidas pelo acesso e 

posse de produtos: posições de status.  

Posições de status que não são posições que viabilizam também o acesso a produtos 

referências de grupos econômicos diferentes e superiores, o que dá “sensação de participação” 

(MARTÍN-BARBERO, 2009, p. 187); além de oferecer a possibilidade de estar em lugares e 

superfícies em condições de afirmação identitária e de existência não só mais confortável 

como também de reconhecimento social, ainda que superficial por ser condição de estar, e 

portanto, de forma precária e parcial, como um “encaixe” na sociedade. Uma mobilidade que 

é válvula de escape que serve para impedir a eclosão de conflito na sociedade (MARSHALL, 

1967, p. 144) e mecanismo de reconhecimento social que é possível pela aproximação e pela 

vinculação de interesses entre indivíduos e grupos sociais.  

 Os produtos são, pois, instrumentos de apropriação, reelaboração e chave de leitura 

de significados que se ligam a movimentos de constituição de novas identidades ou de grupos 

que se identificam e distinguem entre si pelos produtos utilizados (MARTÍN-BARBERO, 

2009. p. 279), assim como a movimentos de deslocamento e transposição social. A 

manipulação dos produtos pela exterioridade produz eficácia política de afirmação social 

precária no consumo que opera como eixo, suporte, estrutura, um operador de transformação 

da sociedade: o consumo como lógica de ação de melhoria de vida, estratégia. 

 Estratégia de melhoria de vida pela visão do consumo como lugar de afirmação e de 

práticas de poder que é percebida pelo acesso e pela posse de produtos e que não se efetiva 

pelo trabalho, pela produção no sentido de Marx, tampouco pelo habitus que denota um 

princípio gerador e organizador de práticas e ações associadas a condições de existência e que 

é adquirido por meio de interação social (BOURDIEU, 2011, p. 162). Habitus que, pela 

empiria, foi interpretado como sistema de classificação de conteúdos e de interesses dos 

indivíduos e dos grupos sociais para as ações e práticas pela conotação de disposição geral e 

transponível que realiza uma aplicação sistemática e universal, entendida para além dos 

limites do que foi diretamente adquirido, dos produtos adquiridos (BOURDIEU, 2011, p. 

163). 

Os entendimentos de consumo como operador, de produtos como instrumentos, do 

simbólico como conteúdo, do contexto de ajuste social como espaço e dos vínculos 

superficiais das relações com o mundo compõe a dimensão executiva e expressiva da teoria 
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da mediação social de Martín Serrano (2008), o que dá suporte à significação do “consumo 

como mediação social”.  

Para Eco (1976), para se definir o valor semântico ou ocupação de significação 

presume-se que os termos tenham sido entendidos enquanto plenos de significados. O 

consumo foi amplamente explorado ao longo deste estudo. Vamos aprofundar na teoria da 

mediação social de Martín Serrano antes de consignar a significação de “consumo como 

mediação”.  

A Teoria da Mediação Social de Martín Serrano (2008) foi criada para explicar 

mudanças provocadas pela tecnologia televisão na visão de mundo dos indivíduos, a partir de 

pesquisa empírica e pela perspectiva dos vínculos históricos e sociológicos. Filiada ao 

pensamento dos Estudos Culturais, foi desenvolvida no campo da comunicação e, 

preferencialmente, têm sido aplicada, e também criticada pela necessidade de atualização, por 

pesquisadores para análises de relações dos meios de comunicação com a sociedade, dado que 

oferece bases teóricas para investigação de objetos de estudo pela ótica das articulações de 

sentido e suas inter-relações de significado. Entretanto, seus princípios alcançam outros 

domínios por se constituírem em modelos dialéticos que enfatizam representações sociais em 

campos sociais, campos entendidos, no sentido de Bourdieu (1983), como lugares de 

vinculação da produção social e da produção simbólica, em que se reconhece a importância da 

produção simbólica. Martín Serrano define mediação social como “la actividad que impone 

límites a lo que puede ser dicho, y a las maneras de decirlo, por medio de un sistema de 

orden”26 (MARTÍN SERRANO, 2008, p. 76). Para o autor, a mediação social é uma atividade 

que impõe limites ao dizer e aos modos de dizer. Entretanto, e dado ao caráter mediador do 

consumo de articular fato com discurso, produto com o texto, construções simbólicas que 

também são reais, podemos entender também como uma atividade que expande limites e 

fundamentamos o entendimento nas ações e práticas empíricas de consumo que alcançam 

níveis de interpretação e de apropriação de sentido para além dos usos produtos, expandindo o 

campo de ação e posicionamento dos indivíduos consumidores possuidores de produtos.  

A análise empírica demonstrou valências de interpretação do consumo como categoria 

expansiva e, dessa maneira, compreendemos que não há uma única definição, ou não há a 

definição de mediação ou de mediação social, dado que o a atividade mediadora depende do 

enquadramento de estudo, ou seja: a mediação é uma teoria metodológica aplicada. Daí 

                                                 

26
 Tradução livre da autora. “a atividade que impõe limites ao que pode s er dito, e às maneiras de dizê-lo, por 

meio de um sistema de ordem” (MARTÍN SERRANO, 2008, p. 76). 
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entendermos as críticas a Martín-Barbero (2008), que não apresenta uma definição de 

mediações dado que ele não fez pesquisa, e, portanto, a abordagem dele é puramente teórica.  

 A perspectiva dos vínculos históricos e sociológicos consigna este estudo do 

“consumo como mediação”, e, assim, nos apropriamos de preceitos da Teoria da Mediação 

Social de Martín-Serrano, definida como uma teoria descritiva e explicativa de processos 

sociais, cognitivos e estruturais (MARTÍN SERRANO, 2008), para a reflexão dado que o 

consumo é entendido como um processo social, cognitivo e estrutural. Social porque é 

constituído e efetivado nas relações recíprocas dos indivíduos, cognitivo porque opera no 

nível da consciência, da intenção e da produção de conhecimento articulado e estrutural 

porque é atividade estruturada e estruturante de sentido, compreendendo o consumo como 

atividade mediadora.  

Com esses entendimentos e com a postura de compreensão fenomenológica do objeto 

como um todo (BOURDIEU) assumida a partir dos entendimentos observados na empiria, 

interpretados à luz da teoria e tensionados nas dimensões executivas e expressivas de Martín 

Serrano (2008), somos induzidos a uma lógica de significação formada por um conjunto de 

concepções materialistas, mas também filosóficas, entendidas como atitudes reflexivas 

idealizadas (ECO,  2012, p. 31), uma semântica estruturada no contexto contemporâneo.  

 Como vimos nos capítulos anteriores, a significação reside no que conota e não no 

que denota (STUART MILL, 1984, p.101). Significação do “consumo como mediação social” 

que neste contexto empírico é conotado, então, como tática de transposição política: 

“consumo como tática de transposição política”. Tática porque, como lógica de ação, é uma 

atividade operada no campo do outro em resposta a uma coerção de existência que é também 

ideológica. Transposição porque, para além de um deslocamento ou de uma conquista que, 

apesar de ser resultado de luta, leva tempo e neste tempo de obsolescência do consumo, é um 

passar além de, um atravessamento de posição para a outra em resposta a uma demanda 

conjuntural latente de afirmação e de reconhecimento individual e coletivo e por isso é 

política (MARTÍN-BARBERO, 2009, p. 91). Política no sentido de elaborar e decidir 

continuamente os objetivos e a organização da sociedade para seu plano de igualdade ou 

redução de desigualdade. Político também porque há um sentimento de funcionamento 

defeituoso na organização político-social dado que o discurso é para a igualdade mas a prática 

é de exclusão; e visto que, segundo Martín-Barbero, “o político é justamente a emergência da 

opacidade do social enquanto realidade conflitiva e cambiante, emergência esta que se realiza 

através do incremento da rede de mediações e da luta pela construção do sentido da 

convivência social” (MARTÍN-BARBERO, 2009, p. 284). Luta pela construção de existência 
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de igualdade para a convivência que não se trata, pois, de revolução política27 (KUHN, 2001), 

dado que o consumo não tem a pretensão, ou parece não ter, pela empiria, de virar a mesa ou 

de reformar a sociedade. A relação dos indivíduos com o consumo pareceu mais pragmática 

no sentido de ser operador de satisfação de desejos e necessidades, prazer e felicidade (GsFs).  

 A felicidade é um bem supremo procurado por todos os homens (ARISTÓTELES) e 

é reinventada continuamente nos contextos históricos, pelo caráter utópico. Segundo Bentham 

(1984, p. 19), promovê-la é missão dos governantes no sentido de garantir aos cidadãos as 

condições para a apropriação do sentimento de felicidade. Garantia ausente neste contexto 

contemporâneo, dado que governantes brasileiros falharam e estão falhando em suas missões 

visto que há a percepção empírica da decadência do agir público com a dissolução 

tecnocrática do político no sentido tradicional do agir na pólis, do declínio do ethos público e 

da ausência de organização política. Percepção negativa e ausência de estrutura e organização 

política que entra na questão da cultura como forma e do consumo como operador possível de 

experimentação de felicidade ou, pelo menos, de satisfação do mínimo necessário para a 

sobrevivência.  

 Essa desarticulação das relações do indivíduo com o Estado e a inserção dos 

indivíduos como consumidores nas condições de existência social leva a conceber uma nova 

visão, uma nova maneira de participar no campo social (MARTÍN-BARBERO, 2008, p. 226): 

o consumo como recurso fazedor de política para o exercício da cidadania, entendida como 

participação social (GsFs). Sobretudo porque o consumo é uma linguagem entendida por 

todos, ainda que de forma subjetiva, não idêntica; e que fala a todos os setores da sociedade 

de suas justas aspirações a uma vida mais digna (MARTÍN-BARBERO, 2008, p. 291).  

 Na empiria vimos que o consumo atingiu o instituto de um direito dos indivíduos 

consumidores em vista a compensar desigualdades individuais, já que o direito é um poder do 

indivíduo e uma conquista de cidadão. Para De Certeau, o consumo adquire o estatuto de um 

direito sobre a história em vista de corrigi-la, domesticá-la e torna-se poder nas mãos dos 

cidadãos que colocam os produtos, as instrumentalidades dos produtos no lugar dos 

privilégios do nascimento ou da atuação na pólis (DE CERTEAU, 2012, p. 215).  Estatuto de 

direito adquirido em face ao processo negado do pleno exercício da cidadania pela igualdade 

e pela liberdade, com o rebaixamento político do cidadão, acarretando transformações 

qualitativas. 

                                                 

27
 “As revoluções políticas iniciam-se com um sentimento crescente, com frequência restrito a um segmento da 

comunidade política, de que as instituições existentes deixaram de responder adequadamente aos problemas 

postos por um meio que ajudaram em parte a criar” (KUHN, 2001, p. 126). 
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 Transformações qualitativas que extrapolam o sentido real de participação social 

enquanto interferente e do exercício de direitos e deveres pelas ressignificações simbólicas 

apropriadas pelos cidadãos e instrumentalizadas pelos produtos para suprirem lacunas de 

políticas públicas. Com efeito, o consumo como mediação social não se limita ao que pode ser 

examinado pelo uso de produtos (MARTÍN-BARBERO, 2008, p. 295) como estratégia de 

melhoria de vida.  Os efeitos políticos do “consumo como mediação social” se manifestam 

como realizações de garantias individuais de igualdade e de ir e vir, e como retórica para a 

proteção dos direitos individuais e coletivos porque reforçam pressupostos do sistema social 

que é manifestado no discurso para a igualdade, para o acesso ao consumo pela maioria.  E, 

assim, o consumo realiza o potencial de mediação para o exercício da cidadania no 

reconhecimento da efetivação do exercício da igualdade enquanto direito universal e de 

realização individual e coletiva de consistência sociológica.  

 O consumo é uma base comum, uma categoria coletiva, que une em laço os 

consumidores que compartilham gostos e identificações, integrando e formando um corpo 

coletivo que carrega uma certa concepção de desenvolvimento de ideário e de qualidade de 

vida, bem-estar e essa condição influencia a condição de cidadão dado à possibilidade de 

compreensão desses e de outros significados associados e correlativos.  

 O reconhecimento de consumo como meio de produção de significado de cidadania, 

ou como prática cidadã é uma tentativa manifesta de preenchimento de lacunas e princípios de 

igualdade e também de apropriação de liberdade, dado que os consumidores são livres para 

escolher os produtos dentre as possibilidades possíveis, por meio de práticas que se 

naturalizaram na repetição do tempo. A essência da liberdade e da igualdade da cidadania não 

mudou desde a Antiguidade, em que os cidadãos eram instados a participar para defender seu 

ponto de vista, sua propriedade, sua participação (MARTÍN-BARBERO, 2009, p. 172), mas 

as práticas e as percepções se atualizam com a conjuntura, assim como o exercício da 

cidadania.  

 Pensar o “consumo como mediação para o exercício da cidadania” implica, pois, não 

uma ruptura com o pensamento dos diferentes entendimentos observados até aqui, tampouco 

uma ruptura no entendimento do conceito de cidadania como categoria jurídica, mas um 

deslizamento de sentido (ECO, 2012, p. 25) na tentativa de encontrar um sentido último, 

porque empírico: um sentido de consumo como categoria de participação na sociedade no 

espaço das relações sociais de igualdade.  

 E esse deslizamento é legitimado e se produz historicamente quando a sociedade 

aceita e plasma a dinâmica da cultura do consumo nas práticas diárias e nas articulações de 
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sentidos das ações dos consumidores cidadãos. Uma cultura que (re)orienta o cidadão e 

(re)eorganiza a sociedade (MARTÍN-BARBERO, 2009, p. 180) no privado e na publicização 

das ações da sociedade pela perspectiva da apropriação de produtos de consumo, convertendo 

o consumo num lugar de autonomia, de reconhecimento de direitos, de igualdade e de 

liberdade: um lugar de exercício de cidadania.  

 Para aqueles que não têm voz, nem visibilidade, o consumo, ainda que mínimo, 

precário, parcial, relativo, representa uma primeira vivência cotidiana na sociedade, uma 

experiência de igualdade social. E a homogeneização dos consumidores, a massificação dos 

produtos representa um igualdade simbólica de cidadãos livres para a escolha dos produtos. 

Assim, consumidores são os mediadores, que assumindo suas identidades plurais, modificam 

as mensagens transmitidas, articulam a significação (MARTÍN-BARBERO, 2009, p. 273).  

 O caráter mediador do consumo é manifesto na capacidade dessa grandeza de se 

apresentar como lugar de articulação de sentido social, econômico e político. As articulações 

são operações mediante as quais os elementos envolvidos se relacionam para a reprodução do 

igual, para a produção do diferente, e de espaços; para a construção social de mundos 

possíveis. Enquanto operações de aproximações e redimensionamentos, as articulações 

compreendem aspectos relacionais, de interação e de expressão presentes nas dimensões 

sociais pela capacidade de formar e comunicar sentido. Sentidos que deslizam ocasionando 

mudança de significado na luta pela identidade social que vai se construindo pelos sujeitos 

coletivos e novas relações sociais, no sentido último de participar da sociedade.  
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CONCLUSÃO 

Após o processo de pesquisa e reflexão teórica aplicada chegamos à conclusão do 

estudo do “consumo como mediação social para o exercício da cidadania”. Durante o 

desenvolvimento desta dissertação foram explorados aspectos da grandeza “consumo” de 

modo a oferecer uma epistemologia localizada neste tempo contemporâneo e pela perspectiva 

da vida vivida. 

A Teoria Fundamentada utilizada como metodologia de pesquisa, a lógica indutiva e 

os preceitos de interpretação semântica permitiram levantar e afirmar hipóteses de trabalho e 

questões colocadas para a problematização teórica. Os preceitos de Martín Serrano e de 

Williams, somados aos ensinamentos com enfoque latino-americano de Martín-Barbero e 

García Canclini, foram tensionados e interpretados para a constituição do sentido do 

“consumo como mediação social para o exercício da cidadania”.  

As conclusões, aqui entendidas como certezas práticas, porque produto da empiria, 

trazem os resultados analíticos explícitos e em alguns casos de modo implícito. 

As hipóteses de trabalho de que (1) o consumo promove o exercício da cidadania 

como participação social; (2) de que os produtos e serviços são materialidades das quais os 

indivíduos se apropriam/usam para o exercício da cidadania; e (3) de que o consumo é um 

lugar de onde provém construções e/ou afirmações de poder que configuram a participação 

social e funciona como mediação para ao indivíduo exercer a cidadania foram confirmadas 

pelo resultado empírico e pela interpretação analítica.   

As suposições ou teorias prováveis foram demonstradas por perspectivas ampliadas ao 

longo do desenvolvimento deste estudo. Questões colocadas no problema de pesquisa foram 

enfrentadas de modos aplicados, como a pergunta sobre a relação entre o consumo e cidadania 

na perspectiva dos indivíduos sujeitos e sobre a articulação, que foi respondida com a 

paráfrase da participação social; já a interrogação sobre o funcionamento do consumo na 

mediação das relações sociais foi explorada pelo prisma da atividade tática de atravessamento 

de posição. 

Os objetivos empíricos de (1) mapear as ações e práticas de consumo que promovem o 

exercício de cidadania na cidade de São Paulo, e (2) a identificação do entendimento de 

cidadania foram explorados de modo a compreender consumo e cidadania como participação 

social, além de compreender cidadania como “exercício individual para o bem coletivo”. Já o 

objetivo, ainda empírico, de (3) levantamento das articulações das e nas práticas de 

comunicação e de consumo no e para o exercício da cidadania foi analisado pelo olhar do 
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compartilhamento dos códigos, da identidade, diferença e alteridade; e da constituição e 

transformação de sentido nas relações sociais.  

Neste espaço de certezas práticas sobre o consumo, embasado e limitado ao universo 

empírico, resta-nos pontuar entendimentos para atender à questão que não foi respondida de 

forma explícita, especificamente o objetivo empírico referente à (4) análise das relações do 

eixo comunicação-consumo-cidadania na vida cotidiana pelas expressões do real material e do 

que dá significado simbólico a este real. Vamos nos ater ao aspecto da comunicação, dado que 

os temas consumo-cidadania; e o real e o simbólico foram amplamente explorados. 

Na introdução deste trabalho tratamos teoricamente a questão do imbricamento 

comunicação-consumo-cidadania, sobretudo pela condição transdisciplinar dos estudos de 

comunicação que possibilita análises multidimensionais.  

Trazemos, agora, considerações sobre a comunicação pelo prisma da concepção do 

mundo inteligível e da influência para o agir no consumo. Comunicação entendida para além 

de uma condição humana de ser social, mas e, sobretudo, como processo e como prática que 

estabelece imaginários sociais com a apresentação de produtos e que é efetivada pela seleção 

e tratamento dado às representações sociais que formam texturas sociais, um ambiente 

comunicacional. 

Ambiente comunicacional entendido como parte exterior do espaço sociocultural que 

é composto por superfícies projetadas e constituídas pelos elementos disponíveis e 

apropriados, traduzidos em formas, desenhos, conteúdos e matrizes de valor sociocultural que 

são apresentados pela mídia. Mídia que desempenha papel reprodutor de modelos sociais e de 

enculturação da sociedade para o consumo pelo poder irradiador e transmissor de sentido para 

apreender e compreender o mundo, para significar e dar significado social.  

 Com esse enfoque e o resultado empírico, destacamos, então, o papel da publicidade 

e os meios de comunicação de formadores e organizadores de concepções de mundo e deste 

mundo, de texturas compostas por imagens, sons, textos, cores, formas, produtos, ideias que 

desenham o espaço sociocultural, formando superfícies constituídas por realidades vividas 

mas também por projeções, idealizações. Publicidade e meios de comunicação que estão 

incorporados e fazem parte da vida cotidiana, influenciando os indivíduos, criando 

necessidade e os estimulando para o agir no consumo configurado como modelo legitimada e 

manifesta no espaço social, econômico e cultural. Consumo que representa uma matriz 

econômica e sociocultural, mas que também significou no estudo empírico uma atividade para 

transpor barreiras sociais de existência e de reconhecimento de igualdade, resultado teórico 

apresentado neste estudo.  
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No capítulo 3.1 apresentamos o espectro do espaço sociocultural, ilustrando os  

pontos sensíveis descobertos na empiria. Oferecemos agora, na figura 2, a concepção final do 

“mapa noturno” deste estudo sobre o “consumo como mediação social para o exercício da 

cidadania”. 

 

Figura 2: Espaço sociocultural e as relações entre consumo e cidadania (mapa noturno) 

 

 A figura (2) ilustra a representação das relações compartilhadas pelas grandezas 

“consumo” e “cidadania” no espaço sociocultural e exploradas ao longo da dissertação. A 

imagem apresenta uma simulação dos movimentos da análise interpretativa do “consumo 

como mediação social para o exercício da cidadania” no espaço sociocultural plasmado pela 

comunicação nas dimensões fundamentais, vetorias e derivadas.  

 Dimensão fundamental do consumo representada pelos atributos de aparência, 

necessidade, utilidade, marca e prática.  E de cidadania representada por documentação, voto, 

saúde, educação, lei, bondade, convivência, o bem, o bem comum. Dimensão vetorial do 

consumo explorada pelas perspectivas de “engrenagem”, “o outro”, distinção e alteridade, 

ideologia, habitus. Dimensão vetorial de cidadania experimentda pelos elementos 

coletividade, moralidade, ética, força. E dimensão derivada que configura pontos pacíficos 

para a análise e interpretação do “consumo como mediação para o exercício da cidadania”, 
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representada por segmentos tracejados que ilustram as ligações, (co)relações e inter-relações 

dos elementos igualdade, ação, participação, conquista, liberdade, produto, justiça, posse, 

simbólico, emancipação, status, intenção, reconhecimento, código, felicidade.  

Os estudos da história da humanidade demonstram que diferentes épocas constituem 

diferentes formas de expressão social e comunicacional e de participação dos indivíduos na 

sociedade pelo aparato tecnológico, socioeconômico e cultural disponível, que refletem e 

refratam significados e sentidos reais e simbólicos e são compartilhados entre os sujeitos 

sociais cidadãos.  

A figura 2 demonstra uma afirmação de sensibilidades materiais simbólicas e reais 

que retratam a expressão da sociedade de consumo neste tempo contemporâneo. A relação 

consumo-cidadania representa um estado de ser e de estar na sociedade. 

 Da empiria constatamos que o consumo se constitui numa participação econômica e 

numa ação comunicativa que os indivíduos sujeitos cidadãos articulam para uma finalidade 

política, de participação da pólis, mas, sobretudo, para mudança política. Os cidadãos são 

seres da vida vivida e imaginada que agem para satisfação de necessidades e desejos, 

aspirações, que são multideterminadas pelos aspectos sensíveis a este tempo. 

A cidadania foi instaurada por lutas e é um referencial de conquista da humanidade 

por direitos de igualdade e liberdade. A idealização da posição de igualdade pensada na 

Grécia Antiga para criação do instituto da cidadania como forma de pertencer à comunidade 

participando de todo o ciclo da vida cotitiana, com seus ritos, regras, crenças, relações 

pessoais e sociais se transformou na história e está colocada na contemporaneidade pela 

perspectiva de participação cotidiana da sociedade do consumo que envolve um composto 

orientado para o consumo com seus produtos, usos, apropriações, códigos, aspirações, 

práticas, ações e relações interpessoais e sociais que oferece a sensação de semelhança. 

Sensação de semelhança pelo consumo, que mais funciona como um mecanismo de escape 

para evitar conflitos diretos em função das desigualdades sociais. Um contorno de 

quantidades mínimas de igualdade. Uma linha traçada, um traço de igualdade.  

O consumo representa um traço de igualdade e, assim, não dá para ignorá-lo como um 

conjunto de interesses privados que adquirem função pública e papel político, um poder 

simbólico, que também é real, capaz de construir forma e conteúdo social.  

O consumo serve para pensar no sentido de que o ato de consumir exige a elaboração 

de um pensamento para selecionar os produtos, bens ou serviços, suas serventias, a 

identificação social que ele proporcionará – consciente ou não –, a percepção da apropriação e 

do uso prático e simbólico. Mas o consumo serve para pensar, sobretudo, no sentido de que, 
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enquanto manifestação social, retrata a dinâmica da sociedade e as articulações e relações 

entre indivíduos e entre indivíduos e o corpo social.  

 Vivemos um momento histórico de transformação na sociedade em que um 

continguente de brasileiros tem a possibilidade de ocupar posições, lugares e espaços negados 

pela sociedade, mas de direito à igualdade e à diferença, à liberdade, à justiça.  

Neste contexto sócio-histórico foram constatados movimentos de ocupação de 

espaços e lugares na sociedade pela entrada de novos consumidores no mercado que se 

apropriaram de produtos, bens e serviços antes inacessíveis pelo aumento de renda. 

Movimentos que promovem modificações nas relações de sentido que são articuladas em 

meio à manutenção e à ruptura da ordem para acomodações e estabilizações na sociedade. 

Movimentos modificadores de relações e promotores de “encaixes” sociais que são possíveis 

pelas mediações, essas atividades operadoras de interesses afetivos por compartilhamentos 

simbólicos articulados por meio de relações e interações sociais. 

O “consumo como mediação social para o exercício da cidadania” significado como 

“tática de transposição política” oferece a possibilidade não somente de mudança de lugar e 

de uma colocação posicional na sociedade, mas de emancipação da condição de ser para se 

apropriar da condição de estar, dado que pelas mediações tem-se um mundo paralelo possível. 

O estado de estar manifesta uma prática enunciativa na concretude da realidade objetiva, uma 

práxis. Representa uma situação projetada, uma projeção, uma idealização, uma forma de 

libertação do tempo que foi para se apropriar do que está, do tempo presente do consumo. 

Uma metáfora do ser. 

Emancipar é libertar e a liberdade é uma fonte certa de melhoramento nas palavras de 

Stuart Mill e uma condição de existência e de felicidade no pensamento de Arendt. Neste 

tempo de transformações sócio-históricas em que vive a sociedade brasileira, representada 

pela empiria, o consumo conota emancipação, libertação, uma fonte de melhoramento e uma 

condição de existência e de felicidade.  

 
 

 
 

 
 
  



 

 

149 

REFERÊNCIAS 

ADORNO, Theodor W. Indústria cultural e sociedade . São Paulo: Paz e Terra, 2002. 

ADORNO, Theodor W. e HORKHEIMER, M. Dialética do esclarecimento: fragmentos 

filosóficos. Rio de Janeiro: Zahar, 1985. 

ALONSO, Luis Enrique. La era del consumo. Madrid: Siglo XXI de España Editores, S.A., 
2006. 

AMMANN, Safira Bezerra. Participação social. 2ª ed. São Paulo: Cortez & Moraes, 1978. 

ANDREWS, Christina W. Emancipação e legitimidade: uma introdução à obra de Jurgen 

Habermas. São Paulo: Unifesp, 2011. 

ARENDT, Hannah. A condição humana. Trad.: Roberto Raposo. 11 ed. Rio de Janeiro: 
Forense Universitária, 2010. 

ARRUDA FONTENELLE, Isleide. O trabalho da ilusão: produção, consumo e 

subjetividade na sociedade contemporânea. Interações. V. X, n.19, p.63-86, jan./jun. 2005. 

AUGÉ, Marc. Não-lugares: introdução a uma antropologia da supermodernidade. 
Trad.:Maria Lúcia Pereira. Campinas (SP): Papirus, 1994. 

BACCEGA, Maria Aparecida. Inter-relações comunicação e consumo na trama cultural: o 

papel do sujeito ativo. In: CARRASCOZA, João Anzanello e ROCHA, Rose de Melo (Orgs.). 
Consumo midiático e culturas de convergência. São Paulo: Miró, 2011. 

________. Construindo a cidadania nas interrelações comunicação, educação e consumo. 

Revista Iberocamericana de Comunicación. V. 2, n. 2, p.29-40, 2010. 

________. A comunicação e o consumo na trama da cultura. In: Asociación 
Latinoamericana de los Investigadores de la Comunicación (ALAIC). Disponível 
em:<http://alaic.net/>. Monterrey, México, 2008a. 

________. Comunicação e culturas do consumo. Maria Aparecida Baccega (Org.). São 

Paulo: Atlas, 2008b. 

________. Palavra e discurso: história e literatura. São Paulo: Ática, 2007. 

________. Comunicação e linguagem: discursos e ciência. São Paulo: Moderna, 1998. 

http://alaic.net/


 

 

150 

BAKHTIN, Mikhael M. (V. N. Volochínov). Marxismo e filosofia da linguagem: problemas 

fundamentais do método sociológico da linguagem. 13ª ed. Trad. Michel Lahud e Yara 
Frateschi Vieira. São Paulo: Hucitec, 2012. 

BARROS, Carla. Trocas, hierarquia e mediação: as dimensões culturais do consumo em 

um grupo de empregadas domésticas. 2007. Tese (Doutorado) – Coppead/UFRJ, Rio de 
Janeiro. 

BARROS, Lilian Ried Miller. Cor no processo criativo. São Paulo: Senac, 2008. 

BAUDRILLARD, Jean. O sistema dos objetos. Trad. Zulmira Ribeiro Tavares. 5ª ed. São 

Paulo: Perspectiva, 2008. 

________. A sociedade de consumo. Lisboa: Edições 70, 2010. 

BAUER, Martin e GASKELL, George. Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som. Um 
manual prático. 9ª ed. Petrópolis (RJ): Vozes, 2011. 

BAUMAN, Zygmunt. Vida para consumo: a transformação das pessoas em mercadoria. Rio 

de Janeiro: Jorge Zahar, 2007. 

BENJAMIN, Walter. A obra de arte na época de sua reprodutibilidade técnica. In: LIMA, 
L.C. (Org.). Teoria da Cultura de Massa. 3ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1990. 

BENEVIDES, Maria Victoria de Mesquita. A cidadania ativa. São Paulo: Ática, 1998. 

BENTHAM, Jeremy. Uma introdução aos princípios da moral e da legislação. Trad. Luiz 

João Baraúna. 3ª ed. São Paulo: Abril Cultural, 1984. 

BOURDIEU, Pierre. A distinção: crítica social do julgamento. Trad.: Daniela Kern; 
Guilherme J.F. Teixeira. 2ª ed. rev. Porto Alegre (RS): Zouk, 2011a. 

________. A economia das trocas simbólicas. Introdução, organização e seleção Sergio 
Miceli. 7ª ed. São Paulo: Perspectiva, 2011b. 

________. O poder simbólico. Trad.: Fernando Tomaz (português de Portugal). 14ª ed. Rio 
de Janeiro: Bertrand Brasil, 2010. 

________. Razões práticas: sobre a teoria da ação. São Paulo: Papirus, 1996. 

________. O campo científico. In: ORTIZ, Renato (Org.). Pierre Bourdieu. São Paulo: 
Ática, 1983. 

 



 

 

151 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, 

DF. Senado. 1998. 

BURKE, Peter. Sociologia e história. Trad.: Fátima Martins. 2ª ed. Porto: Edições 
Afrontamento, 1980. 

CAIFA, Janice e ELHAJJI, Mohammed (Orgs.). Comunicação e sociabilidade: cenários 

contemporâneos. Petrópolis: Mauad X, 2007. 

CASTRO, Gisela G. S. e TONDATO, Marcia (Orgs.). Caleidoscópio midiático: o consumo 
pelo prisma da comunicação. Edição Eletrônica. São Paulo: ESPM, 2009. 

CASTRO, Gisela. Mídia, consumo, globalização e contemporaneidade. In: BACCEGA, 

Maria Aparecida. Comunicação e Culturas do Consumo. Maria Aparecida Baccega (Org.). 
São Paulo: Atlas, 2008. 

CERQUIER-MANZINI, Maria Lourdes. O que é cidadania. 4ª ed. São Paulo: Brasiliense, 

2010. 

CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano: 1. artes de fazer. Trad.: Ephraim Ferreira 
Alves. 18ª ed. Petrópolis (RJ): Vozes, 2012. 

CITELLI, Adilson. Linguagem e persuasão. 16ª ed. São Paulo: Ática, 2004. 

COHN, Gabriel. Indústria Cultural como conceito multidimensional. In: BACCEGA, Maria 

Aparecida. Comunicação e Culturas do Consumo. Maria Aparecida Baccega (Org.). São 
Paulo: Atlas, 2008. 

CONNOR, Steven. Pós-modernidades. In:________. Cultura pós-moderna. São Paulo: 
Loyola, 1993. 

CORTINA, Adela. Cidadãos do mundo: para uma teoria da cidadania. Trad.: Silvana 

Cobucci Leite. São Paulo: Loyola, 2005. 

DALLARI, Dalmo. Direitos Humanos e Cidadania. São Paulo: Moderna, 1998. 

DA MATTA, Roberto. A casa e a rua. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1991. 

DEBORD, Guy. A sociedade do espetáculo. Trad. Estela dos Santos Abreu. Rio de Janeiro: 
Contraponto, 1997. 

DE CERTEAU, Michel. A invenção do cotidiano: artes de fazer. Trad. Ephraim Ferreira 

Alves. 18ª ed. Petrópolis (RJ): Vozes, 2012. 



 

 

152 

DÍAZ BORDENAVE, Juan E. O que é participação. 8ª ed. São Paulo: Brasiliense, 1994. 

DÍAZ BORDENAVE, Juan E. Além dos meios e mensagens: introdução à comunicação 

como processo, tecnologia, sistema e ciência. 4ª ed. Petrópolis (RJ): Vozes, 1987. 

DOMENACH, Jean-Marie. Abordagem à modernidade. Trad.: Paula Taipas. Lisboa: 
Instituto Piaget, 1995. 

DOUGLAS, Mary e ISHERWOOD. O Mundo dos bens: para uma antropologia do 

consumo. Trad.: Plínio Dentzien. 1ª ed. 2ª reimpr. Rio de Janeiro: UFRJ, 2009. 

DURKHEIM, Émile. Representações individuais e representações coletivas. In: Sociologia e 

filosofia. Rio de Janeiro: Forense, 1970. 

DURANT, Will. História da filosofia – a vida e as ideias dos grandes filósofos. São Paulo: 

Editora Nacional: 1926. 

ECO, Umberto. Os limites da interpretação. Trad. Pérola de Carvalho. 2ª ed. São Paulo: 
Perspectiva, 2012. 

ECO, Umberto. Apocalípticos e integrados. 5ª ed. São Paulo: Perspectiva, 1993. 

ECO, Umberto. Sobre os espelhos e outros ensaios . Trad. Beatriz Borges. Rio de Janeiro: 

Nova Fronteira, 1989. 

FEATHERSTONE, Mike. Cultura de consumo e pós-modernismo. Trad.: Julio Assis 
Simões. São Paulo: Studio Nobel, 1995. 

FERRARI, Sônia Campaner M. A fantasmagoria do consumo e sua transfiguração. In: 

BACCEGA, Maria Aparecida (Org.). Comunicação e culturas do consumo. São Paulo: 
Atlas, 2008. 

FRAGOSO, Suely, RECUERO, Raquel e AMARAL Adriana (Orgs.). Métodos de pesquisa 

para internet. Porto Alegre (RS): Sulina, 2011. 

FRANÇA, Vera Veiga. O objeto da comunicação/A comunicação como objeto. In: 
HOHLFELDT, Antonio; MARTINO, Luiz C. e FRANÇA, Vera (Orgs.). Teorias da 

comunicação – conceitos, escolas e tendências. 9ª ed. Petrópolis (RJ): Vozes, 2010. 

FREDERICO, Celso. O consumo nas visões de Marx. In: BACCEGA, Maria Aparecida 

(Org.). Comunicação e culturas do consumo. São Paulo: Atlas, 2008. 

FREIRE, Paulo. Ação cultural para a liberdade e outros escritos. 14ª ed. rev. Atual. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 2011a. 



 

 

153 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia. Saberes necessários à prática educativa. São 

Paulo: Paz e Terra, 2011b. 

FOUCAULT, Michel. A arqueologia do saber. Trad.: Luiz Felipe Baeta Neves. 8ª ed. Rio de 
Janeiro: Forense Universitária, 2012a. 

________. Microfísica do poder. Organização, introdução e revisão técnica de Roberto 

Machado. 25ª ed. São Paulo: Graal, 2012b. 

FUNARI, Pedro Paulo. A cidadania entre os romanos. In: PINSKY, Jaime e BASSANEZI 
PINSKY, Carla (Orgs.). História da cidadania. 5ª ed. São Paulo: Contexto, 2010. 

GARCÍA CANCLINI, Néstor. Consumidores e cidadãos – conflitos multiculturais da 

globalização. Rio de Janeiro: UFRJ, 2008. 

________. Consumo, acesso e sociabilidade. In: Comunicação, Mídia e Consumo. V. 6, n. 16. 
São Paulo: ESPM, 2009. 

________. El consumo cultural: una propuesta teórica. In: SUNKEL, Guillermo (coord.). El 

consumo cultural em América Latina: construcción teórica y líneas de investigación. 
Segunda edición ampliada y revisada. Bogotá: Convénio Andrés Bello, 2006. 535 p. 
(Colección Agenda Iberoamericana), p. 72-95. 

________ et al. Mapas nocturnos: diálogos com la obra de Jesús Martín-Barbero. Santafé de 

Bogotá: Siglo del Hombre Editores, Universidad Central, 1998. 

GIDDENS, Anthony. Modernidade e identidade . Trad.: Plínio Dentzien. Rio de Janeiro: 
Zahar, 2002. 

GIRON, Loraine Slomp (Org.). Refletindo a cidadania: Estado e sociedade no Brasil. 7ª ed. 

Caxias do Sul (RS): EDUCS, 2000. 

GOMES, Itania Maria Mota Gomes. A noção de gênero televisivo como estratégia de 
interação: o diálogo entre os Cultural Studies e os Estudos da Linguagem. In: FERREIRA, 

Giovandro Marcus, MARTINO, Luiz Cláudio (Orgs.). Teorias da Comunicação: 
epistemologia, discurso e recepção. Salvador: EDUFBA, 2007, p. 194-216. 

GUARINELLO, Norberto Luiz. Cidades-estado na antiguidade clássica. In: PINSKY, Jaime e 
BASSANEZI PINSKY, Carla (Orgs.). História da cidadania. 5ª ed. São Paulo: Contexto, 

2010. 

GUIMARÃES, Vera Maria. Estado e cidadania. In: GIRON, Lorraine Slomp (Org.). 
Refletindo a cidadania: Estado e sociedade no Brasil. 7ª ed. rev. Caxias do Sul (RS): 

EDUCS, 2000. 



 

 

154 

HALL, Stuart. Quem precisa da identidade? In: SILVA, Tomaz Tadeu da (Org.). Identidade 

e diferença – a perspectiva dos Estudos Culturais. 10ª ed. Petrópolis (RJ): Vozes, 2011. 

________. Reflexões sobre o modelo de codificação/decodificação: uma entrevista com Stuart 
Hall. In: HALL, Stuart. Da diáspora: identidades e mediações culturais. Org. Liv Sovik, 

Trad. Adelaine La Guardia Resende. 1ª ed. atualizada. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2003. 

________. Da diáspora: identidades e mediações culturais. Org. Liv Sovik. Trad. Adelaine 
La Guardia Resende. 1ª  ed. atualizada. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2003. 

________. A identidade cultural na pós-modernidade. Trad. Tomaz Tadeu da Silva e 

Guacira Lopes Louro. Rio de Janeiro: DP&A, 2006. 

HARVEY, David. Condição pós-moderna: uma pesquisa sobre as origens da mudança 
cultural. 22ª ed. São Paulo: Loyola, 2012. 

HELLER, Agnes. Cotidiano e a história. Trad. Carlos Nelson Coutinho e Leandro Kander. 

São Paulo: Paz e Terra, 2008. 

HOHLFELDT, Antonio; MARTINO, Luiz C. e FRANÇA, Vera (Orgs.). Teorias da 

comunicação – conceitos, escolas e tendências. 9ª ed. Petrópolis (RJ): Vozes, 2010. 

HORKHEIMER, Max e ADORNO, Theodor W. O iluminismo como mistificação de massa. 
In: LIMA, L.C. Teoria da cultura de massa. 3ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1990. 

IANNI, Octavio. Os enigmas da modernidade-mundo. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2000. 

KARNAL, Leandro. Estados Unidos, liberdade e cidadania. In: PINSKY, Jaime e PINSKY, 
Carla Bassanezi (Orgs.). História da cidadania. 5ª ed. São Paulo: Contexto, 2010. 

KELLNER, Douglas. A cultura da mídia – estudos culturais: identidade e política entre o 

moderno e o pós-moderno. Trad.: Ivone Castilho Benedetti. Bauru (SP): EDUSC, 2001. 

KUHN, Thomas S. A estrutura das revoluções científicas . 6ª ed. São Paulo: Perspectiva, 
2001. 

LANE, Sílvia T. Maurer. O que é psicologia social. São Paulo: Brasiliense, 2004. 

LASSWELL, Harold. D. A estrutura e a função da comunicação na sociedade. In: COHN, 

Gabriel. Comunicação e indústria cultural. 5ª ed. São Paulo: T. A. Queiroz, 1987. 

LEFEBVRE, Henri. A vida cotidiana no mundo moderno. Trad. Alcides João Barros. São 
Paulo: Ática, 1991. 



 

 

155 

LOPES, Maria Immacolata Vassalo. Pesquisa em comunicação. 10ª ed. São Paulo: Loyola, 

2010. 

________. O campo da comunicação: sua constituição, desafios e dilemas. Revista 
FAMECOS. Porto Alegre: UFRGS, n.30, ago./2006ª, p.16-30. 

________. Una metodología de las mediaciones. In: SUNKEL, Guillermo (coord.). El 

consumo cultural em América Latina: construcción teórica y líneas de investigación. 
Segunda edición ampliada y revisada. Bogotá: Convénio Andrés Bello, 2006b. 535 p. 

(Colección Agenda Iberoamericana), p. 363-410. 

________ (Org.). Epistemologia da comunicação. São Paulo: Edições Loyola, 2003. 

________; BORELLI, Silvia Helena e RESENDE, Vera da Rocha. Vivendo com a 

telenovela: mediações, recepção, teleficcionalidade. São Paulo: Summus, 2002. 

MAINGUENEAU, Dominique. Análise de textos de comunicação. Trad.: Cecília P. de 

Souza-e-Silva, Décio Rocha. São Paulo: Cortez, 2001. 

MARSHALL, Thomas Humphrey. Cidadania, classe social e status . Trad. Meton Porto 
Gadelha. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1967. 

MARTINO, Luiz C. De qual comunicação estamos falando? In: HOHLFELDT, Antonio; 
MARTINO, Luiz C. e FRANÇA, Vera (Orgs.). Teorias da comunicação – conceitos, escolas 

e tendências. 9ª ed. Petrópolis (RJ): Vozes, 2010. 

MARTÍN-BARBERO, Jesús. Reubicando el campo de las audiencias en el descampado de la 
mutación cultural. In: JACKS, Nilda (Org.). Análisis de recepción en América Latina: un 

recuento histórico con perspectivas al futuro. Quito-Ecuador: CIESPAL, 2011. 

________. Dos meios às mediações: comunicação, cultura e hegemonia. Trad.: Ronald Polito 
e Sérgio Alcides. 6ª ed. Rio de Janeiro: UFRJ, 2009. 

MARTÍN SERRANO, Manuel. La mediación social. Madrid: AKAL UNIVERSITARIA, 

2008. 

MARX, Karl. Para a crítica da economia política. Trad.: Leonardo de Deus. Belo 
Horizonte: Autêntica Editora, 2010. 

MAUSS, Marcel. Ensaio sobre a dádiva. In: Sociologia e antropologia. São Paulo: Edusp, 

1974. 

McCRACKEN, Grant. Cultura e consumo: novas abordagens ao caráter simbólico dos bens 
e das atividades de consumo. Trad. Fernanda Eugenio. Rio de Janeiro: Mauad, 2003. 



 

 

156 

MCLUHAN, Marshall. Os meios de comunicação como extensões do homem 

(understanding media). Trad.: Décio Pignatari. São Paulo: Cultrix, 2007. 

MORAES, Dênis de (Org.). Sociedade midiatizada. Rio de Janeiro: Mauad X, 2006. 

________ (Org.). Por uma outra comunicação: mídia, mundialização cultural e poder. Rio 
de Janeiro: Record, 2003. 

MORIN, Edgar. Introdução ao pensamento complexo. Trad.: Eliane Lisboa. 4ª ed. Porto 

Alegre (RS): Sulina, 2011a. 

________. Cultura de Massas no Século XX: espírito do tempo 1: neurose. Trad.: Maura 
Ribeiro Sardinh. 10ª ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2011b. 

________. Cultura de Massas no Século XX: espírito do tempo 2: necrose. Trad.: Agenor 

Soares Santos. 3 ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2009. 

O livro da filosofia. Vários colaboradores. Trad.: Rosemarie Ziegelmaier. São Paulo: Globo, 
2011. 

ORLANDI, Eni Puccinelli. Análise de discurso: princípios e procedimentos. 9ª ed. 

Campinas/SP: Pontes Editores, 2010. 

________. As formas do silêncio: no movimento do sentido. 6ª ed. Campinas/SP: Editora da 
Unicamp, 2007. 

OROFINO, Maria Isabel. Mediações na produção de TV: um estudo sobre O Auto da 

Compadecida. Porto Alegre (RS): EDIPUCRS, 2006. 

OROZCO GÓMEZ, Gillermo e GONZALES REYES, Rodrigo. Una cortada metodológica 
– abordajes cualitativos en la investigación en comunicación, medios y audiencias. México: 
Tintable, 2012. 

OROZCO GÓMEZ, Guillermo. La condición comunicacional contemporánea. Desafíos 

latinoamericanos de la investigación de las interacciones en la sociedad red. In: JACKS, Nilda 
(Org.). Análisis de recepción en América Latina: un recuento histórico con perspectivas al 

futuro. Quito-Ecuador: CIESPAL, 2011. 

PINSKY, Jaime e PINSKY, Carla Bassanezi (Orgs.). História da cidadania. 5ª ed. São 
Paulo: Contexto, 2010. 

PINTO, Álvaro Vieira. Ciência e existência: problemas filosóficos da pesquisa científica. 2ª 

ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979. 



 

 

157 

PLATÃO. A República. (Textos 19). Org.e Trad. J. Guinsburg. São Paulo: Perspectiva, 

2010. 

READ, Herbert. O sentido da arte. Trad. E. Jacy Monteiro. 3ª ed. São Paulo: IBRASA, 
1976. 

RIBEIRO, Wagner Costa. Em busca de qualidade de vida. In: PINSKY, Jaime e PINSKY, 

Carla Bassanezi (Orgs.). História da cidadania. 5ª ed. São Paulo: Contexto, 2010. 

RICOUER, Paul. Interpretações e ideologias. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1990. 

ROCHA, Everardo e PEREIRA, Claudia. Juventude e consumo: um estudo sobre 
comunicação na cultura contemporânea. Rio de Janeiro: Mauad, 2009. 

ROCHA, Everardo e BARROS, Carla. Entre mundos distintos: notas sobre comunicação e 

consumo em um grupo social. In: BACCEGA, Maria Aparecida (Org.). Comunicação e 

Culturas do Consumo. São Paulo: Atlas, 2008. 

________. Representações do consumo: estudos sobre a narrativa publicitária. Rio de 

Janeiro: PUC-Rio: Mauad, 2006. 

________. Magia e capitalismo: um estudo antropológico da publicidade. São Paulo: 
Brasiliense, 1985. 

ROCHA, Rose de Melo. Comunicação e consumo: por uma leitura política dos modos de 

consumir. In: BACCEGA, Maria Aparecida (Org.). Comunicação e culturas do consumo. 
São Paulo: Atlas, 2008. 

ROLNIK, Suely. Cidadania e alteridade: o psicólogo, o homem da ética e a reinvenção da 
democracia. In: SPINK, Mary Jane Paris (Org.). A cidadania em construção: uma reflexão 

transdisciplinar. São Paulo: Cortez, 1994. 

RONSINI, Veneza V. Mayora. A crença no mérito e a desigualdade : a recepção da 
telenovela no horário nobre. Porto Alegre (RS): Editora Sulina, 2012. 

ROUSSEAU, Jean Jacques. Do contrato social ou princípios do direito político. Trad. 

Eduardo Brandão. Org. e introdução Maurice Cranston. São Paulo: Penguin Classics 
Companhia das Letras, 2011. 

SAFATLE, Vladimir. In: Bravo Mundo Novo. Centro de Altos Estudos da ESPM (Org.). 

Identidades flexíveis como padrão da retórica de consumo. São Paulo: Alameda, 2009. 

SCHLESENER, Anita Helena. Hegemonia e cultura: Gramsci. Curitiba (PR): UFPR, 2001. 



 

 

158 

SENNETT, Richard. A cultura do novo capitalismo. Rio de Janeiro: Record, 2006. 

_________. O declínio do homem público: as tiranias da intimidade. Trad. Lygia Araujo 

Watanabe. São Paulo: Companhia das Letras, 1998. 

SETTON, Maria da Graça J. A teoria do habitus em Pierre Bourdieu: uma leitura 
contemporânea. Revista Brasileira de Educação. ANPED, maio/agosto, n/20, 2002, p. 61. 

SILVA, Tomaz Tadeu da (Org.). Identidade e diferença – a perspectiva dos Estudos 

Culturais. 10ª ed. Petrópolis (RJ): Vozes, 2011a. 

________. A produção social da identidade e a da diferença. In: SILVA, Tomaz Tadeu da 
(Org.). Identidade e diferença – a perspectiva dos Estudos Culturais. 10ª ed. Petrópolis (RJ): 

Vozes, 2011b. 

________. (Org.). Nunca fomos tão humanos: nos rastros do sujeito. Belo Horizonte (MG): 
Autêntica, 2001. 

SILVERSTONE, Roger. Por que estudar a mídia? 2ª ed. São Paulo: Loyola, 2005. 

SIMMEL, Georg. Psicologia do dinheiro e outros ensaios . Trad.: Artur Morão. Lisboa, 

Portugal: Edições Texto & Grafia, Lta. 2009. 

SIMIONATTO, Ivete. Sociedade civil, hegemonia e cultura: dialética gramsciana entre 
estrutura e superestrutura. In: BACCEGA, Maria Aparecida (Org.). Comunicação e culturas 

do consumo. São Paulo: Atlas, 2008. 

SLATER, Don. Cultura do consumo e modernidade . Trad.: Dinah de Abreu Azevedo – São 
Paulo: Nobel, 2002. 

SOVIK, Liv (Org.). Da diáspora: identidades e mediações culturais. Trad. Adelaine La 
Guardia Resende. 1ª ed. atualizada. Belo Horizonte (MG): Editora UFMG, 2003. 

SPINK, Mary Jane e SPINK, Peter (Orgs.). Práticas cotidianas e a naturalização da 

desigualdade: uma semana de notícias nos jornais. São Paulo: Cortez, 2006. 

SPINK, Mary Jane Paris (Org.). A cidadania em construção: uma reflexão transdisciplinar. 
São Paulo: Cortez, 1994. 

STRAUSS, Anselm e CORBIN, Juliet. Basics of qualitative research: grounded theory 

procedures and techniques. Newbury Park, CA: Sage Publications, Inc., 1990.  

STUART MILL, John. Utilitarismo.Trad. Rita de Cássia Gondim Neiva. São Paulo: Escala, 
2007. 



 

 

159 

________. Sobre a liberdade. Trad. Isabel Sequeira. Portugal: Publicações Europa-América, 

LDA., 1997. 

________. Sistema de lógica dedutiva e indutiva e outros textos . Trad. João Marcos 
Coelho e Pablo Rubén Mariconda. 3ª  ed. São Paulo: Abril Cultural, 1984.  

TASCHNER, Gisela. Comunicação, sociedade e imaginários do consumo. Revista 

Comunicação, Mídia e Consumo. São Paulo, v.7, n.20, nov. 2010, p. 20, 37-57. 

TEDESCO, João Carlos. Paradigmas do cotidiano – introdução à constituição de um campo 
de análise social. Santa Cruz do Sul (RS): EDUNISC, 1999. 

THIRY-CHERQUES, Hermano R. Pierre Bourdieu: a teoria na prática. Rev. Adm. Pública 

Rio de Janeiro, v.40, n. 1 jan./fev.2006. 

TONDATO, Marcia Perencin. Uma perspectiva teórica sobre consumo e cidadania na 

contemporaneidade. Conexiones – Revista Iberoamericana de Comunicación, v.2, n.2, 

2010, p. 5-18. RIEC/Comunicación Social ediciones e publicaciones. 

________. O trinômio consumo, valor de troca, valor de uso no cotidiano chinês. Revista 
Comunicação, Mídia e Consumo. ESPM-SP. V.6, n.15, mar./2009, p. 11-30. 

________. Cultura de ideologia na atribuição de significados aos produtos televisivos. 

Revista Latino Americana de Ciencias de la Comunicación, ano IV, n.7, Julio/Diciembre, p. 

124-136. 

ULLMANN, Stephen. Semântica: uma introdução à ciência do significado. 3ª ed. Lisboa: 
Fundação Calouste Gulbekian, 1964. 

VATTIMO. Gianni. A sociedade transparente . Biblioteca de filosofia contemporânea. 

Lisboa: Edições 70, 1989. 

VEBLEN, Thorstein. A teoria da classe ociosa. São Paulo: Abril Cultural, s/d. 

VYGOTSKY, Lev S. Pensamento e linguagem. 6ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998. 

WALDMAN, Maurício. Natureza e sociedade como espaço de cidadania. In: PINSKY, Jaime 
e PINSKY, Carla Bassanezi (Orgs.). História da cidadania. 5ª ed. São Paulo: Contexto, 

2010. 

WEBER, Max. A ética protestante e o espírito do capitalismo. São Paulo: Cia. das Letras, 
2004. 



 

 

160 

WILLIAMS, Raymond. Marxismo e literatura. Trad. Waltensir Dutra. Rio de Janeiro: Zahar 

Editores, 1979. 

WOODWARD, Kathryn. Identidade e diferença: uma introdução teórica e conceitual. In:  

SILVA, Tomaz Tadeu da (Org.). Identidade e diferença – a perspectiva dos Estudos 
Culturais. 10ª ed. Petrópolis (RJ): Vozes, 2011. 

ZANDWAIS, Ana. Bakhtin/Voloshinov: condições de produção de Marxismo e filosofia da 

linguagem. In: BRAIT, Beth. Bakhtin e o círculo. São Paulo: Contexto, 2009. 

ZERON, Carlos. A cidadania em Florença e Salamanca. In: PINSKY, Jaime e PINSKY, Carla 
Bassanezi (Orgs.). História da cidadania. 5ª ed. São Paulo: Contexto, 2010. 

 

  



 

 

161 

APÊNDICE 

APÊNDICE I – ROTEIRO-GUIA GRUPO FOCAL E ENTREVISTA INDIVIDUAL 

Nome: _________________________________________________________ 

Idade: ____________  Sexo: F( ) M( ) Data:____∕____∕____ 
 

Participação social 

 

1. Descreva uma representação de participação na sociedade. Fale sobre meios, 

modos/maneiras de participação na sociedade. Na prática, ações, ideais, prática. Em 

que situações, ambientes e lugares você entende que as pessoas participam da 

sociedade? 

2. Há pessoas que se engajam em grupos, tribos, associação, movimento social. Fale 

sobre esse engajamento das pessoas, sobre motivação para participação. Qual o 

sentido. Fale sobre o sentido de participação na sociedade. Qual é o sentido para 

alguém participar da sociedade? 

3. Fale sobre o que é necessário para a participação na sociedade? Quais os pressupostos 

de ou para a participação na sociedade?  

4. Fale sobre as sensações e sentimentos (pensamentos, sensibilidades). 

5. Fale sobre os aspectos e valores (princípios, crenças, qualidades, elementos, 

fundamentos, vontades, virtudes) da participação social. 

6. Fale sobre a relação entre inclusão e participação na sociedade. Fale sobre a relação 

entre exclusão e participação na sociedade. 

7. Fale sobre a relação de superioridade, igualdade e inferioridade. 

8. Fale sobre o que seria o ideal de participação na sociedade. 

9. Fale sobre o que é o real de participação na sociedade. Qual a relação entre o ideal e o 

real de participação. 

10. Qual o significado real, utilitário de participação social e o simbólico (mutante, 

imaginário)? 

11. Concorda ou discorda e por que: a participação social é um ato consciente. 
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Cidadania 

 

1. Fale sobre cidadania. O que vem à mente quando pensa em cidadania. Atos de e para o 

exercício de cidadania. Situações que você entende que as pessoas exercem a 

cidadania. Fale sobre as práticas de cidadania. Ações práticas. Fale sobre em que 

momentos as pessoas exercem a cidadania.Fale sobre em que ambientes você entende 

que as pessoas exercem a cidadania Fale como as pessoas exercem a cidadania no dia 

a dia. Que meios, recursos buscam para exercer a cidadania no dia a dia?  

2. Explique a relação entre cidadania e inclusão. Explique a relação entre cidadania e 

exclusão. 

3. Fale sobre a relação entre superioridade, igualdade e inferioridade. 

4. Fale sobre a relação de cidadania com participação na sociedade. Como você entende 

que as pessoas exercem a cidadania participando da sociedade. 

5. Fale-me sobre os pressupostos de cidadão? De ser cidadão? Quais são eles. 

6. Quais os pressupostos. O que é necessário para o exercício da cidadania?  

7. Explique o que é ser cidadão nos tempos de hoje? Fale os atributos/qualidades de um 

cidadão? 

8. Fale sobre as sensações (pensamentos, sentimentos, sensibilidades). 

9. Fale sobre os aspectos e valores (princípios, crenças, qualidades, elementos, 

fundamentos, vontades, virtudes) da participação social. 

10. Fale sobre o significado real, utilitário de cidadania e o simbólico (mutante, 

imaginário)? 

11. Fale sobre o sentido de cidadania. 

12. Fale-me o que você entende por cidadania. 

13. Como você definiria cidadania? 

14. Com qual afirmativa você concorda mais: a cidadania é o exercício de escolha 

individual para o bem estar pessoal, individual. A cidadania é o exercício de escolha 

individual para o bem estar coletivo, em conjunto. Por que. 

15. Concorda ou discorda e comente: a cidadania é o exercício consciente de escolha. 

16. Por que a cidadania é importante pra você. 
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Consumo 

 

1. Fale sobre o(s) hábito(s) de compras? Mensal? Semanal? Diário? Sobre seu 

comportamento de compra. Como você se comporta numa compra? É um ato 

individual? Em família? Em grupo? Sempre individual, sempre em família? Algumas 

situações em família? É pensado? É por impulso? Fale sobre seu comportamento de 

consumo. Descreva um ato de consumo. 

2. Como você se informa sobre produtos e serviços? Quais os meios utilizados?  

3. Qual o papel dos meios de comunicação e da publicidade, na informação para seus 

atos de consumo? 

4. Fale como é feita a negociação - a articulação para a compra de um produto. Antes da 

compra, durante, depois da compra. Individualmente, em família. Em casa, 

socialmente (em grupos sociais). Quais as ideias-forças para a negociação para o 

consumo. O que mais pesa na negociação e na articulação para o consumo? 

5. Fale-me sobre seu relacionamento com produtos de consumo. Como você se relaciona 

com produtos de consumo? Como é sua relação com os produtos?  

6. Como é a relação como produtos que você julga de necessidade e de desejo? Existe 

diferença? Explique. 

7. Quais os pensamentos e sentimentos, sensações, ao comprar um produto que você 

julga de necessidade?  

8. Quais os pensamentos e sentimentos, sensações, ao comprar um produto que você 

queria muito, que você deseja? Explique. 

9. O que os produtos representam? (status, necessidade, desejo). O que os produtos 

expressam? O que os produtos comunicam, o que passam? O que dizem de você? 

Como eles mostram/identificam você? 

10. Os produtos representam uso e apropriação real ou imaginária, simbólica? No sentido 

de aproximação, agrupamento social, tribo, ou separação, distinção. Os produtos 

aproximam você de grupos sociais? Ou separam, distinguem? Como e por quê? Fale 

sobre isso. 

11. Como o consumo e os produtos afetam ou explicam ou se relacionam com seu 

comportamento? Ou como eles agem para o seu comportamento ou no seu 

comportamento? 

12. Qual das duas afirmações você concorda mais: o consumo distingue as pessoas. O 

consumo iguala as pessoas. Como e por que. 
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13. Qual a relação do consumo com status social? Explique. 

14. Se o consumo tivesse uma cara, qual seria? Qual a imagem/visualidade/figura 

(metáfora) do consumo? 

15. Sobre significado real (utilitário) de consumo e o simbólico (mutante, imaginário). O 

consumo tem significado utilitário. Concorda ou discorda. Qual é o significado. 

16. O consumo tem significado simbólico, imaginário, de poder. Concorda ou discorda. 

Qual é o significado. 

17. Fale sobre o significado do consumo? Como e por quê? 

18. Fale sobre a relação do consumo com seu estilo de vida? Com suas atitudes? Com seu 

comportamento? 

19. Qual o sentido de consumir? 

20. Explique a relação entre consumo e inclusão. 

21. Explique a relação entre consumo e exclusão. 

22. Fale sobre o consumo e a relação de superioridade, igualdade, inferioridade. 

23. Fale sobre o que você entende sobre: o consumo é um meio de participar da 

sociedade? Como é essa relação de participação da sociedade pelo consumo? Você 

acha que pelo consumo você participa da sociedade? Como? Por quê? 

24. O consumo é um lugar de construção e afirmação de poder na sociedade. O consumo 

proporciona poder. O que você pensa dessa enunciação. Concorda ou discorda e por 

quê? Fale sobre qual poder o consumo proporciona. 

25. O consumo é uma conquista social. Comente a afirmação. Concorda, discorda. 

26. Qual o papel do consumo na vida social? E na vida individual e em família? 

27. Como você entende-define o consumo? O que é consumir? 

28. O consumo é uma forma de participação da sociedade. O que você entende desse 

enunciado? Você concorda ou discorda? Por quê? 

29. Quais as práticas e hábitos de consumo que promovem a cidadania? Os produtos e 

serviços têm papel no exercício da cidadania. Fale sobre isso. 

30. O consumo é um ato consciente. Concorda ou discorda e comente. 

31. Fale sobre a importância do consumo para você. 

32. Sobre liberdade: vocês são livres? Vocês se consideram livres? Vocês se acham 

livres? 

33. Sobre igualdade: vocês se definem como iguais? Vocês são iguais? Vocês se 

consideram iguais?  
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ANEXO  

 

ANEXO I - DVD CONTENDO AS TRANSCRIÇÕES DAS GRAVAÇÕES DOS 11 

GRUPOS FOCAIS E DE 01 ENTREVISTA INDIVIDUAL 


