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Introdução

Tradicionalmente, as Ciências Sociais
buscaram entender o estabelecimento do sis
tema capitalista a partir da avaliação das
transformações nos modos e nas relações de
produção de bens. As reformulações ocorri
das na atitude da demanda, explosivamente
ávida pela massa de formas produzidas pelo
capitalismo, mereceram atenção esporádica
ou foram abordadas apenas com pessimismo
e consideradas, em sua “futilidade”, indignas
de um investimento mais sistemático da lite
ratura. Não obstante, os efeitos do crescente
aumento de recursos disponibilizados para a
geração e o consumo de produtos têm des
pertado interesse. Desse modo, a recente
agilidade com que bens, palavras (reais e
imaginárias; verbais, visuais e virtuais) e pes
soas vêm se deslocando em fluxos globais de
intensidade historicamente incomparáveis
convida, mais e mais, à interpretação.
Uma vez que a centralidade do processo
de concepção e consumo de bens na vida mo
derna pode prescindir de maiores demonstra
ções e que a Antropologia do Consumo deve
alinhavar-se como um campo de estudo de
rentabilidade explicativa indiscutível, minha
intenção neste momento é, inicialmente, exa
minar a tradicional resistência ao tema para,
em seguida, verificar algumas das importan
tes contribuições que, desde a segunda meta

de da década de 1980, vêm possibilitando a
expansão do debate. Mais precisamente, se
guindo preciosas pistas de Sahlins (1996) so
bre como alguns dos valores privilegiados
pela cosmologia judaico-cristã informaram
historicamente o olhar das Ciências Sociais,
quero verificar, em uma primeira etapa, os
significados que, a partir do texto do Gênesis,
a cultura ocidental conferiu à dicotomia cor
po—alma e inquirir sobre as representações
implicadas no primeiro termo desse par de
oposições. Pretendo demonstrar que uma
concepção negativa muito longamente culti
vada pelo Ocidente a respeito do corpo e seus
desejos esteve presente no imaginário das
Ciências Sociais, operando em suas indaga
ções tanto nos momentos em que denunciou
os produtos modernos como poluentes cor
rosivos da dinâmica social como naqueles em
que a mobilização para estudar o consumo de
maneira efetiva, como que inconscientemen
te referida ao mesmo discurso que deseja ul
trapassar, por algum tempo obrigou-se a jus
tificativas pormenorizadas. No disperso
universo de investigações sobre o fenômeno,
a curiosa recorrência, observada por Peter
Fry,5 de argumentos introdutórios detalhada
mente preocupados em anunciar seu empe
nho finalmente “livre de preconceitos”, final
mente à altura da expressividade etnográfica
da cena mercantil, também não deve passar
sem ponderação.
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Após a reflexão esboçada, sigo com a ex
posição dos trabalhos desenvolvidos a partir
dos anos de 1980. Esses títulos não apenas
fornecem luzes para um a visão propriamen
te antropológica do fenômeno, sugerindo
questões, soluções, metodologias e teorias,
mas suportam o argumento do antropólogo
inglês Daniel M iller [1995-2002, p. 269],
qual seja:
Sugiro que a aceitação do consumo como
uma área legítima de investigação antropo
lógica seja encarada como um momento de
importante amadurecimento para a Antro
pologia - a expulsão definitiva de um primitivismo nela latente. A disciplina pode
apoiar a resistência dos povos aos abusos do
mercado no qual esse é um objetivo local
mente expresso, mas não deve promover sua
exclusão do mundo dos produtos da socie
dade industrial, quando esse não é o caso.
Dessa forma, a cultura não será mais perce
bida como um atributo a ser perdido ou ad
quirido, mas antes um processo ou uma luta
através da qual todos os povos buscam dar
significado ao mundo e obter sentido das
formas sociais e materiais e das instituições
que integram o processo através do qual nós
nos construímos, [minha tradução]

Da Cosmologia Judaico-cristã

Segundo os registros da cosmologia que
organiza o mundo judaico-cristão, inscritos
na Bíblia Sagrada (Gênesis 1, 2 e 3):
[...] o Senhor Deus tinha plantado um jardim
do Éden [...] e colocou nele o homem que
havia criado [...] Deu-lhe este preceito: “Po
des comer do fruto de todas as árvores do jar
dim; mas não comas do fruto da árvore da
ciência do bem e do mal [...] O Senhor Deus
disse: “Não é bom que o homem esteja só”
[...] o Senhor Deus fez uma mulher [...].
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A culpa original

A serpente [...] disse à mulher: “E verdade
que Deus vos proibiu comer do fruto de
toda árvore do jardim?” A mulher respon
deu-lhe: “Podemos comer do fruto das árvo
res do jardim. Mas não do fruto da árvore
que está no meio do jardim [...]”.
A mulher, vendo que o fruto da árvore era
bom para comer [...] tomou dele, comeu, e
o apresentou ao seu marido, que comeu
igualmente.
O Senhor Deus disse: “[...] Terias porventu
ra comido do fruto da árvore que eu te ha
via proibido de comer?” O homem respon
deu: “A mulher que pusestes ao meu lado
apresentou-me deste fruto, e eu comi.” [...]
Então o Senhor Deus disse [...] ao homem:
“[...] maldita seja a terra por tua causa. Tira
rás dela com trabalhos penosos o teu susten
to todos os dias de tua vida. Ela te produzi
rá espinhos e abrolhos, e tu comerás a erva
da terra. Comerás o teu pão com o suor do
teu rosto [...].
Essa passagem, assim como todo o tex
to da Bíblia, suscitou interpretações que sus
tentaram comportamentos e orientaram cer
tezas de prolongada antigüidade, explícita
ou im plicitam ente duradouras. Imbuído da
missão de revelar o meio de alcance da
“substância im utável” de Deus, Santo Agos
tinho (2001) imprime à letra da Bíblia al
guns dos significados sobre os quais está
axiado o mundo ocidental. Para lançar luzes
sobre a Antropologia do Consumo, dentre
todos os significados interessa-me aqui veri
ficar aquele atribuído à cisão entre corpo e
alma, após o pecado original.
Partindo do argumento de que Deus
fala com o homem “pela própria verdade, se
alguém há idôneo para ouvir com a mente,
não com o corpo”, em A Cidade de Deus
contra os pagãos , Santo Agostinho não avan
ça em suas elaborações sobre o esforço de

transcender sem em itir valor sobre as partes
que formam as criaturas corpóreas. Segundo
o autor, Deus fala:
a parte do homem que no homem é mais
perfeita que as demais de que consta e à qual
apenas Deus é superior. [...] Como a mente,
porém, a que se encontram unidas, por natu
reza, a razão e a inteligência, está impossibi
litada, por causa de alguns vícios tenebrosos
e inveterados, não somente de unir-se à luz
incomutável, gozando-a, mas também de su
portá-la, até que, renovando-se dia a dia e sa
rando, se torne capaz de tamanha felicidade,
devia, primeiro, ser instruída e purificada
pela fé (Santo Agostinho, 2 0 0 1, p. 20).

Que vícios tenebrosos e inveterados são
esses? Por que deve ser instruída e purificada
pela fé a mente, a alma humana? Porque
ninguém “ousaria negar a felicidade dos pri
meiros pais no paraíso, antes do peca
d o ... [Ela teria sido] eterna, se não houves
sem pecado” (Santo Agostinho, 2001, p.
32). Mas eles pecaram. E pecaram porque a
união original entre Deus e a alma e entre a
alma e o corpo rompeu-se.
Comprazida no uso da própria liberdade e
desdenhando servir a Deus, a alma viu-se
despojada da primeira sujeição de seu corpo
e, por haver livremente abandonado o Se

composto de duas partes desiguais em quali
dade. O castigo pela desobediência do pri
meiro homem agrava, porém os termos dessa
cisão. Após o pecado, Adão e seus descenden
tes são banidos da proteção de Deus e passam
a viver em um mundo hostil, confinados ao
poço da ignorância, da escassez e da dor, obri
gados a dedicar sua imperfeita existência na
superação de sua completa miséria. A partir
daquele momento, a humanidade inteira está
condenada a uma experiência eternamente
constrangida pelo antagonismo entre a fraque
za de um corpo de necessidades, dependente
de satisfação e prazer, e a superioridade de
uma alma que, se abstêmia e purificada pela
fé, pode ser redentora.
Assim, a recuperação da simpatia de
Deus pelo homem depende da capacidade
de cada alm a de controlar os impulsos do
corpo que a ela corresponde. Uma vida ele
vada é uma vida parcimoniosa. A entrega
aos apelos do corpo deteriora sempre mais a
existência daqueles cujo edifício moral não
resiste aos convites mundanos. Ainda, a die
ta religiosa não envolve um cuidado apenas
individual. Cada fiel é responsável pela reti
dão de sua conduta mas é também um guar
dião dos bons costumes. A ele cabe manterse na linha e ao mesmo tempo, seja para
redimir seja para elim inar a podridão, dele
espera-se que aponte e exclua os pecadores.

nhor superior, não mantinha submisso o
servo inferior nem mantinha submissa a si
mesma a carne, como teria podido manter

A Trajetória do Consumo

sempre, se tivesse permanecido submissa a
Deus (Santo Agostinho, 2 0 0 1 , p. 109).

Entretanto, se é no despreparo da alma
em lidar com o livre-arbítrio e ao mesmo
tempo dominar o corpo que Santo Agostinho
aponta a fraqueza humana, não deixa dúvi
das, no trecho acima, de que é à matéria cor
poral, “inferior”, que se deve seu deslize. An
tes mesmo do pecado, o homem já era

Quando se pensa em consumo, dificil
mente se pode falar em um campo de estu
dos. Os trabalhos existentes não são raros,
mas estão extensamente espalhados em dife
rentes áreas de pesquisa que pouco dialogam
entre si2. No caso das Ciências Sociais, as
análises são, em sua maioria, produtos de
iniciativas pontuais de autores que, em al
gum momento da carreira, resolveram abrir
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um parêntese em sua linha de investimento
central para dedicar-se episodicamente ao
fenômeno. Ainda assim, é possível traçar
um a trajetória clássica de leituras por onde
andam aqueles que se interessam pelos as
suntos da matéria.
O teor evolucionista, a ausência de refe
rência às fontes de onde obteve os exemplos
etnográficos que emprega e o etnocentrismo
desavisado de The theory o fth e leisure class, de
Thorstein Veblen ([1899] 1998), não impe
diram que fosse muitas vezes levado em con
sideração, ainda que para ser criticado. Em
The world o f goods (Douglas e Ishervvood,
[1979] 1996), Veblen é mencionado já no
prefácio, onde, justamente, os autores discor
rem sobre a urgência de um estudo sobre
consumo que consiga, ao mesmo tempo, ir
além da simples explicação racionalista e su
perar preconceitos. Para Douglas e Isherwood
trata-se de trazer para dentro da Antropologia
uma questão que permaneceu por tempo de
mais nas mãos quantitativistas, utilitaristas e
moralistas dos economistas. Por que as pes
soas querem produtos? A esta pergunta, esses
autores darão uma resposta situada no inter
valo onde terminam as razões de mercado e
começam as relações interpessoais. Na quali
dade de instrumentos de ligação, eles acredi
tam que os produtos constituem veículos de
interação e estabelecem fronteiras de inclusão
e exclusão entre grupos. Assim, produtos, tra
balho e consumo devem ser reconhecidos
como parte de um mesmo sistema social.
Ao tratar os produtos como “markers o f
rational categories”, que, em conjunto, des
crevem um a hierarquia de valores na qual o
consumidor irá se localizar ao fazer suas es
colhas, Douglas e Isherwood superam os
postulados apegados à lógica da emulação
que, no seu precioso entender, obscurecem a
diversidade de motivações dos consumido
res. A partir de uma nova e importante po
sição heurística, o consumo é concebido
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como um ritual cuja função primordial é dar
sentido ao fluxo dos eventos: os objetos são,
assim, acessórios rituais dos quais o consu
midor se serve para construir um universo
inteligível à sua volta.
Na interpretação deles, Douglas e Isherwood reconhecem que se a questão da necessi
dade fisiológica está suplantada na tese socioló
gica de Veblen, tal tese ainda é incompleta. Sua
concepção muito generalista não contempla a
diversidade de motivações dos consumidores,
sempre entendidos pela ótica da imitação dos
padrões das classes altas.
Ao rever os estudos sobre consumo, Da
niel M iller ([1995] 2002) - cuja criativa an
tropologia sistematicamente voltada para
pesquisa e teoria da questão, igualmente, em
seus primeiros momentos, diversas vezes tra
tou de argumentar em sua defesa —abre a
discussão sobre o tema do consumo como
diferenciação social expondo o livro de Ve
blen sobre as práticas de distinção da classe
ociosa, para finalmente endossar a crítica
dos autores de The world o f goods.
Recentemente, ao buscar a especificida
de do consumidor moderno na ocorrência
de importantes mudanças nas crenças e va
lores que, no século XVIII, inauguram uma
nova ética, para entender aquilo a que se re
fere como uma revolução consumista, Colin
Campbell ([1987] 1995) também não se sa
tisfaz com o simplismo de Veblen. Como re
sultado de extensa contra-argum entação
com concepções manipulacionistas do con
sumidor capitalista, o autor frisa, com astú
cia, que a peculiaridade do consumidor mo
derno reside em seu insaciável apetite de
novos produtos. Dentre outros tantos des
dobramentos, ele afirma que, ao colocar as
emoções e o prazer no centro das motiva
ções, ações e escolhas individuais, o Roman
tismo contribuiu para a alavanca de um a de
manda crescente e expansiva por novidades,
promovendo o espírito do consumismo, da

mesma forma como Weber (1987) havia
postulado que uma ética protestante ascéti
ca determinara o espírito do Capitalismo.
Como bem observa, a prática de emula
ção social - identificada por Veblen como
motivação central para o consumo conspícuo
típico da modernidade - é histórica. Desse
modo, não pode, sozinha, explicar o desper
tar consumista que se configurou especifica
mente naquele século e que, ao lado das
transformações relativas à produção, favore
ceu o desenvolvimento do sistema capitalista.
Não obstante, surpreendentemente, em
nenhum desses importantes trabalhos, a
avaliação vebleniana do consumo como fu
tilidade merece comentário. Em todos eles,
sua abordagem geral é alvo de questiona
mento, mas seus autores jamais se preocu
pam em colocar em xeque um ponto que me
parece crucial. O livro de Veblen supera a
curiosa visão fisiológica da necessidade, ou
melhor, em seus termos, no atual estágio de
evolução, a luta do homem moderno por ri
queza já não pode mais ser compreendida
como luta pela sobrevivência. A riqueza acu
mulada e exibida enaltece e distingue seu
proprietário assim como, num a fase anterior
do desenvolvimento, era costume o uso de
insígnias ou outros símbolos de grandeza.
Entretanto, essa estratégia de distinção tem
como inconveniente o fato de que as classes
menos favorecidas podem, através das opor
tunidades disponíveis ao homem moderno,
alcançar patamares sempre mais elevados de
força pecuniária e emular os bens e os mo
dos daqueles que estão acima na hierarquia
social. Assim sendo, o ócio é aparentemente
o sinal mais indiscutível de verdadeira dis
tinção, pois não apenas ele é um privilégio
acessível somente àqueles que não precisam
envolver seu suor na batalha para ascender
como, no tempo ocioso, os integrantes da
elite investem na sofisticação de sua alma,
tornando-se mais distintos e menos imitá-

veis. Embora todo o raciocínio esteja reple
to de elementos para uma crítica da hierar
quia entre a delicadeza da alma e a brutali
dade do corpo, como, de algum a forma,
Veblen está tentando encontrar o “ponto de
vista do nativo” para um retrato da motiva
ção do homem moderno, ele me interessa
menos, ou, para esta crítica, me espanta me
nos. M inha surpresa para com suas idéias e
sobretudo para com a sobrevivência dessas
idéias é maior no que diz respeito às passa
gens em que, como autor, ele emprega na
análise conceitos como consumo im produti
vo, vício, luxo, desperdício, ostentação, niti
damente desaprovando seus sujeitos por se
entregarem de maneira conspícua ao que
avalia como objetivamente ou naturalmente
inútil e desnecessário. E pior, nesse caso, a
atenção aos impulsos do corpo tem como fi
nalidade alimentar a fútil necessidade da
alma de se exibir aos outros para se sentir
poderosa. No homem moderno de Veblen,
nem a alma se salva. Em vez de se concen
trar na fé, fica preocupada em elaborar táti
cas para evidenciar riqueza!
Ao lado de Veblen, La distinction, de
Bourdieu (1979) também apresenta o consu
mo como uma prática através da qual os
agentes buscam se distinguir na hierarquia
social. Nos primeiros dois parágrafos do li
vro, Bourdieu avisa que estará fazendo uma
exposição do senso comum, descrevendo a
ideologia nativa apurada na ampla pesquisa
por ele realizada para a compreensão das in
terações entre classes sociais. Empregando o
gosto —segundo ele, lapidado na educação fa
m iliar e escolar, através de uma freqüentação
apurada, que prepara o espírito para a ultra
passagem da esfera primária do sensível e lhe
propicia a apreciação dos aspectos estilísticos
das obras de arte legítimas —como categoria
objetiva, Bourdieu avalia o nível de proprie
dade e proporção com que informa as neces
sidades culturais e simbólicas, e a maneira
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como são manejados os bens simbólicos nos
diferentes estratos sociais. O consumo, que
pressupõe o domínio do código, é visto ali
como comunicação, como um ato de deci
fração, de modo que a uma hierarquia de
bens simbólicos ordenada pelo gosto corres
ponde uma hierarquia social de consumido
res. Assim, no topo da hierarquia estão aque
les que têm gosto, pessoas dotadas de uma
percepção artística que hoje se impõe como
legítima, a saber, a disposição estética como
capacidade de considerar nelas e por elas
mesmas, na sua form a e não em sua função,
não apenas as obras designadas a esse tipo de
apreensão, ou seja, as obras de arte legítimas,
mas todas as coisas do mundo, das obras
culturais ainda não consagradas [...] até ob
jetos naturais (Bourdieu, 19 7 9 , p. III). [gri
fo meu; minha tradução]

Em sua base, ao contrário, não se encon
tram agentes cuja experiência está organizada
por regimes de valor diversos, mas pessoas ex
plicadas pela falta de gosto, por suposto. Que
essa é a ideologia nativa — da elite,3 — nin
guém duvida. Quanto a Bourdieu, ao longo
das tantas páginas de La distinction , ele jamais
se serve de recursos narrativos que indiquem
estranhamento, que explicitem sua posição
de analista e uma posição como analista, que
relembrem e reiterem sua exterioridade em
relação ao que expõe. Sua palavra autoral se
mistura com a palavra de seus informantes,
criando um texto no qual senso comum e in
terpretação confundem-se permanentemente
na verificação de que, na dinâmica social, aci
ma pairam os espíritos capazes de uma apre
ciação estética distanciada da experiência, en
quanto nos níveis inferiores chafurdam os
brutos, ávidos por estímulos imediatos tosca
mente intensos e diretos que despertem seu
corpo e emocionem seu espírito pobre. A hie
rarquia de bens corresponde uma hierarquia
social, revela Bourdieu, mas o que também
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está sendo dito em La distinction , implícita
ou explicitamente - espíritos sofisticados de
um lado e espíritos rudes de outro —, é que a
hierarquia social atualiza uma verdadeira hie
rarquia ontológica entre os membros da so
ciedade. E o que é mais grave: em seu livro,
onde não é possível distinguir dados e inter
pretação, tal representação ganhou estatuto
de ciência, tornando-se referência obrigatória
para quem olha para os bens com a pretensão
de uma sociologia dos sujeitos.

Matéria como Fetiche

Em 1867, enquanto o sistema capitalista
estava em franco progresso, Marx publicou o
primeiro volume de O Capital, por meio do
qual refletia criticamente sobre a estrutura do
sistema e suas contradições. Ali, Marx discu
te o conceito de valor, estabelecendo a dife
rença entre o valor de uso e o valor de troca
das mercadorias. O valor de uso está na utili
dade que os objetos têm para as pessoas que
deles se servem, sendo, portanto subjetivo.
No entanto, os bens produzidos pelo traba
lho não têm apenas valor de uso, eles também
possuem valor de troca, que, por sua vez, é
objetivo e se manifesta nas relações sociais na troca, na compra e na venda dos produtos
- entre aqueles que neles enxergam valor de
uso. É esta segunda forma, a da troca, que
Marx irá considerar no exame da questão
econômica do valor. Marx entende que o que
faz com que uma coisa seja mais valiosa do
que outra no mercado é a quantidade de tra
balho humano despendido para a sua fabrica
ção. Quanto mais tempo de trabalho social
mente necessário envolvido, maior será o
valor de uma mercadoria no momento da
troca. Esse tempo é calculado com base na
média de tempo que um operário normal,
dispondo de recursos tecnológicos adequa
dos, leva para fabricar a mercadoria.

A produção de bens para a troca é mais
antiga que o sistema capitalista. Não obstan
te, é apenas neste momento que a mercantilização se generaliza, retirando do trabalha
dor o controle do produto de seu trabalho.
Conseqüentemente, o trabalho se reduz a
um valor medido em dinheiro - por sua vez
surgido das relações mercantis mais simples e
casuais e tornado premissa imprescindível,
porém não suficiente, para o surgimento do
modo capitalista de produção —e se dirige
necessariamente para o mercado. As leis do
mercado se impõem ao trabalho, de modo
que o trabalhador compõe o quadro automá
tico da produção apenas como instrumento.
Assim, a mercadoria deixa de ser vista como
expressão de uma atividade humana concre
ta, assumindo um fascínio oculto. Enquanto
a magia física, metafísica ou social (Marx,
1983, p. 71) das coisas comanda as relações,
o produtor se coisifica. A este fenômeno
M arx chamou de “fetichismo da mercado
ria”, o qual supõe que a relação entre a hu
manidade e o mundo externo é sobretudo fí
sica, uma relação de ruptura, em que o
sujeito não se reconhece no resultado de seu
trabalho e, portanto, não se desenvolve.
Em The hidden persuaders (Packard,
[1957] 1962), uma m áquina escusa de ma
nobrar o consumidor, com base em “m otiva
tion analysis”, feita de cientistas cooperativos
com “a m ultimillion-dollar industry ”, é es
crutinada no detalhe, sob a convicção de
que tudo isso representa um retrocesso na
longa trajetória de empenho do homem em
se tornar um ser racionalmente sofisticado.
Esse clássico exame das forças persuasivas
que vitimizam e iludem o consumidor com
uma inventividade aparentemente infinita,
não inclui na explicação - e provavelmente
nem sequer a concebe —a capacidade do ho
mem comum de inventar significados na ex
perimentação do mundo objetivo.
Trata-se dos esforços realizados em larga esca
la, freqüentemente com um sucesso impres

sionante, para canalizar nossos hábitos im
pensados, nossas decisões de compra e nossos
processos de pensamento, através do uso de
pistas apuradas da Psiquiatria e das Ciências
Sociais (Packard, [1957] 1962, p. 3). [minha
tradução]

Herdeiros diretos da antropologia estruturalista francesa, os escritos denunciatórios
de Jean Baudrillard (1968) sobre um sistema
de objetos interpretado como um sistema de
significação que massifica ideologias destru
tivas da consciência e a semiótica crítica de
Roland Barthes (1967, 1985), ainda naque
le mesmo momento, sob outro enfoque,
igualmente se incumbem da tarefa de des
vendar as ameaças contidas no mundo ma
terial e seus artífices.
Acentuando as cores do repúdio, Adorno
e Horkheimer ([1969] 1985) atacam a atrofia
da imaginação e da espontaneidade provoca
da pela “indústria cultural”. Em nome do au
mento da produtividade econômica, ela mis
tifica as massas, preparando consumidores
por sua vez “reduzidos a um simples material
estatístico [...] nos mapas dos institutos de
pesquisa”, a quem não “há mais nada a classi
ficar que não tenha sido antecipado no esquematismo da produção” (Adorno e Horkhei
mer, 1985, pp. 116-7). Assim, ela opera
como um sistema, alienando a sociedade de si
mesma, controlando a consciência individual
através da produção e distribuição em série de
seus conteúdos. A maquinaria burguesa ani
quila o sujeito “e todos os seus agentes, do
producer às associações femininas, velam para
que o processo da reprodução simples do es
pírito não leve à reprodução ampliada.” Para
manter a custódia do corpo do trabalha
dor/consumidor, a produção capitalista colo
niza sua alma, destituindo o indivíduo de sua
possibilidade de discernir.
Apesar da perspicácia com que muitas
vezes revelam os mecanismos daquilo que
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pode ser chamado, de maneira geral, de
marketing, a ausência assustada de uma
perspectiva dialética entre indústria e consu
midor restringe a contribuição desses traba
lhos à Antropologia do Consumo. Um traço
moralizante subjacente, para o qual a m até
ria é uma perversa corruptora do ser, fre
qüentemente obscurece a análise.
Evidentemente, uma reflexão sobre o
consumo que não se quer ingênua não pode
deixar de levar em conta o papel mediador
dos inúmeros recursos de comunicação atra
vés dos quais são divulgadas não somente
mensagens específicas sobre os produtos e
suas marcas, mas um conjunto abrangente de
idéias sobre o mundo. David Morley (2002)
indica que são duas as vertentes que polari
zam os chamados estudos de mídia. De um
lado, estão aqueles modelos desenhados pela
Escola de Frankfurt, que sublinham o poder
da mídia, ou da Indústria Cultural, e conce
bem o público como uma massa de recepto
res passivos, anestesiados por seus efeitos. De
outro, nas últimas três décadas, o consumo
de m ídia vem sendo enxergado como um
processo ativo. Não se trata apenas de afirmar
a capacidade inventiva da audiência no que
diz respeito à seleçlo do que vai ser consumi
do, mas de compreender a vastidão de seu
potencial de interpretação. Para fornecer di
mensão sociológica a essa perspectiva ainda
muito centrada nos aspectos psicológicos da
negociação indivíduo-m ídia, o modelo “en
coding/decoding desenvolvido por Stuart
Hall (2001) no Centre for Contemporary
Cultural Studies supõe que o papel da mídia
é divulgar categorias culturais de acordo com
as quais os membros de uma cultura tenderão
a operar, produzindo sentido na decodificação dos sinais e símbolos a que são expostos.
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A Década de 1980 e a Reformulação
do Debate

A transformação na maneira de enfocar
a marcha do Ocidente sobre o mundo tradi
cional, que a cunhagem dos termos “local” e
“global” deve poder ilustrar, propiciou ou
talvez, ao contrário, exigiu da Antropologia
a revisão do debate sobre o desejo por obje
tos industrializados. Nesse contexto, são
inúmeras as peças que, para responder sobre
as diversas possibilidades de resistência ou
adoção de produtos, ao longo dos anos de
1980, levam a Antropologia a perceber as
formas materiais como ingredientes relevan
tes de elaboração da cultura.
The social life o f things (Appadurai,
[1986] 1999) reúne uma coleção de artigos
assinados por antropólogos, historiadores e
arqueólogos, na qual são discutidas as diver
sas práticas de manipulação de mercadorias
ao longo do tempo e no espaço. Na introdu
ção ao livro, seu organizador adverte que,
em vez de temer uma potência de homoge
neização ideológica supostamente implicada
na mercantilização do mundo, cabe à Antro
pologia retirar inteligibilidade da circulação
de produtos nos distintos regimes de valor.
O objetivo do capítulo 7, “Globaliza
tion and localization”, de Cultural identity
and global process (Friedman, 1996), “is to
explore consumption as an aspect of broader
strategies of self-defmtion and self-mainte
nance” entre os sapeur (membros da Sape,
Société des Ambianceurs et Personnes Elégantes), da República Popular do Congo.
Essas pessoas, originárias dos estratos mais
baixos de Brazzaville, são capazes de deses
peradas e sacrificadas manobras para conse
guirem as mais caras etiquetas da alta costu
ra européia. Exibida na danse des grijfes, que,
segundo Friedman, faz parte de um ritual de
status que pressupõe unidade absoluta entre
ser e parecer, a roupagem não é apenas uma

superfície. A posse de roupas importadas
vincula seu proprietário a forças que forne
cem riqueza, saúde e poder político, de ma
neira que seu uso não simboliza uma posi
ção social que se quer sim ular nem é um ato
de cinismo, mas é uma manifestação concre
ta da posição ocupada naquele meio. Apa
rentemente, essa espécie de “lumpenproletarian dandyism ”, ao contrário de seu original
europeu, vem concretamente subverter a es
trutura de prestígio da sociedade congolesa,
uma vez que para os integrantes da Sape a
moda não é um idiom a de emulação, mas é
constitutiva de sua identidade social.
Entendendo que a globalização é antes
um processo de reordenamento das diferen
ças e desigualdades do que uma força homogeneizadora, Nestor Canclini ([1995] 1999)
investiga seus efeitos sobre as cidades e as in
dústrias culturais da América Latina. Em
Consumidores e cidadãos , o autor avalia qua
tro instâncias - as cidades, os mercados, os
vínculos tecnologia-cultura e os desloca
mentos de população - , para inquirir sobre
o desenrolar das práticas culturais e seus im
pactos sobre as relações sociais nos países
“periféricos”. Canclini recusa a hipótese de
que a dependência em relação à Europa te
ria fornecido aos povos latino-americanos
suas noções de cidadania e que a dependên
cia em relação aos Estados Unidos os teria
transformado em meros consumidores; para
ela as recentes transformações econômicas,
tecnológicas e culturais contribuem para
rearticular os referentes que organizam as
identidades. No lugar de símbolos nacio
nais, defende que
para muitos homens e mulheres, sobretudo
jovens, as perguntas próprias aos cidadãos,
sobre como obtermos informação e quem
representa nossos interesses, são respondidas
antes pelo consumo privado de bens e meios
de comunicação do que pelas regras abstra-

tas da democracia ou pela participação em
organizações políticas desacreditadas (Can
clini, 19 99, p. 14)

Entretanto, é importante esclarecer que
ele não acredita que a noção política de cida
dania tenha desaparecido. Ao contrário, ad
voga que diante de tal contexto global de
mudanças urge reconceituar o consumo e
pensá-lo como uma prática na qual se orga
niza grande parte da racionalidade econômi
ca, sociopolítica e psicológica nas sociedades.

Para uma Dialética da Constituição
de Sujeitos e Bens

Em sua Antropologia do Consumo,
Daniel M iller (1987) examina as relações
sujeito-objeto, que ele entende acontecerem
sempre no interior do contexto de uma no
ção de cultura que é inventada nesse próprio
movimento. Nesse sentido, o autor assinala
que “[t]here is no a p riori subject which acts
or is acted upon. The subject is inherently
dynamic, reacting and developing according
to the nature of its projection and experience” (Miller, 1987, p. 179). No mundo con
temporâneo, o consumidor age sobre o ob
jeto que adquire e o recontextualiza nos
termos do seu universo de significados - por
sua vez produzido, como já foi dito, na com
plexa dinâm ica sujeito-objeto que o atraves
sa. M iller insiste, assim, no rendimento et
nográfico do consumo de produtos de
massa, uma vez que são produtos da indus
trialização e, portanto, ao mesmo tempo
criam e representam a cultura ocidental mo
derna. Não apenas porque estão no ambien
te no qual os sujeitos operam, mas porque
são parte fundamental do processo dialético
de objetificação através do qual a sociedade
industrial continuamente se inventa.
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Identidades, filiações, interesses e práti
cas cotidianas são constantemente povoados
pela fabricação e consumo de formas, que
podem ser diversas e incluem linguagem,
cultura material, instituições e conceitos
como nação, Estado e religião. Portanto,
não se pode perder de vista que, em nossa
sociedade, produção e consumo são insepa
ráveis: as mesmas circunstâncias que organi
zam a produção como um momento de es
tranhamento viabilizam as condições para
que o consumo, enquanto reapropriação,
seja possível.
O primoroso trabalho de M iller vem as
sim atestar que para o desenvolvimento ple
no da Antropologia do Consumo é, sobretu
do, imprescindível que os bens cessem de ser
religiosamente percebidos como meras mer
cadorias, fúteis portadores de significados
condenáveis e sejam compreendidos como
constituintes criativos da cultura moderna.
Deixando de lado o enfático receio de
tantos teóricos, The theory o f shopping (M il
ler, 1998) ensaia um argumento revolucioná
rio em relação ao contexto que procurei exa
m inar anteriorm ente. Após um ano de
etnografia em uma rua no norte de Londres,
durante o qual acompanhou e participou da
rotina de compras de algumas famílias ali re
sidentes, M iller propôs pensar a compra, e o
processo de seleção de produtos que implica,
como atividades através das quais o compra
dor desenvolve suas relações sociais mais pró
ximas. No lugar da idéia de consumo como
um ato impulsivo, com fortes tendências
para o desperdício inconseqüente, o autor re
tira da experiência empírica uma concepção
bastante diversa. Tendo acompanhado as es
tratégias empregadas pelos consumidores em sua maioria mulheres que, atentas aos de
sejos e preferências de seus familiares, vão às
compras para suprir a casa —de modo a eco
nomizar seu dinheiro, tais como a adesão a
promoções e a atenção aos descontos, e a
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partir da noção de treat ,4 capturada no cam
po, ele prefere explicar o consumo como um
sacrifício realizado em três etapas, motivado
pelo amor.
Assim como o sacrifício ritual, M iller
observa que o processo de compra parte da
constatação da existência de um acúmulo de
recursos a serem abundantemente dissipa
dos. No estágio seguinte, essa idéia de dissi
pação é negada pela prática. Da mesma for
ma como, no ritual, os bens sacrificados são
separados daqueles que serão retidos para o
consumo humano, no processo de compra,
em vez do desperdício a ela associado no
imaginário coletivo, entram em cena as de
marcações e as pechinchas que viabilizam
uma valorizada separação entre os recursos a
serem cuidadosamente gastos em produtos
criteriosamente escolhidos pelo comprador,
ou mais especificamente pela compradora, e
aqueles que poderão ser economizados. Fi
nalmente, no terceiro momento do proces
so, os objetos adquiridos são carinhosamen
te repartidos entre seus destinatários, como
se fossem “presentinhos”, para serem incor
porados à vida cotidiana.
Além da relevância para a Antropologia
do Consumo, pois não há dúvida de que a
teoria das compras elaborada por Daniel
M iller constitui um instrumento analítico
extremamente arejado para este debate, é im 
portante sublinhar que o trabalho em ques
tão é também uma demonstração do valor
heurístico mais abrangente do fenômeno que
focaliza. A partir da observação do processo
de consumo, o autor fornece não apenas
uma teoria sobre o ato de consumir, mas, ao
verificar as motivações que impulsionam
seus agentes a falar de “making love in supermarkets”, sua etnografia da dialética entre su
jeitos e bens elucida aspectos contundentes
para uma discussão essencialmente antropo
lógica sobre as relações entre sujeitos e outros
sujeitos na socialidade contemporânea.

Considerações Finais

A revisão da literatura sobre consumo
que aqui se encerra teve como objetivo elu
cidar as fundações dos obstáculos que du
rante muito tempo embotaram esse campo
de estudos, para então sublinhar os avanços
recentemente obtidos pela Antropologia do
Consumo.
Não custa lembrar que os limites deste
artigo obrigaram escolhas, de modo que al
gumas idéias não menos importantes do que
aquelas aqui abordadas tiveram que ser dei
xadas de lado ou aludidas apenas superficial
mente. Dentre os títulos examinados, bus
quei, de um lado, arrolar aqueles trabalhos
mais veementes da resistência sustentada pe
las Ciências Sociais ao fenômeno do consu
mo; de outro, foram abordados os autores

que prepararam o terreno para a consolida
ção e expansão dos estudos sobre esse tema,
bem como aqueles que com mais vigor vêm
explorando seu potencial heurístico.
Finalmente, é estimulante destacar que
foi através do recurso ao mais caro dos ali
cerces metodológicos da disciplina, qual
seja, o trabalho de campo, que se deu a po
sitiva corrosão dos esquemas analíticos que,
refratários ao objeto que buscavam com
preender, em lugar de favorecer a interpreta
ção, costumavam aprisionar o debate. “Por
que as pessoas querem produtos?” - inda
gam Douglas e Isherwood, em 1979. Para
responder a essa questão, atravessada por
tantos desafios teóricos e dotada dos mais
diversos contornos sincrônicos e diacrônicos, não tenho dúvidas de que o melhor é
perguntar aos consumidores.

Notas

1.

Comunicação pessoal, 1/7/2003.

2.

Quando digo extensamente espalhados em diferentes áreas de pesquisa, refiro-me às pes
quisas de mercado, às análises econômicas, às investigações históricas, às explicações psico
lógicas, aos estudos em design, à Antropologia do Consumo e à Sociologia do Consumo.

3.

Nas classes trabalhadoras, a pesquisa me parece sugerir que, quando a fa lta d e gosto é m ui
to acentuada, os sujeitos nem sabem que não o tem ou que deveriam tê-lo.

4.

Treat poderia ser traduzido por agrado ou presentinho. Esse termo é empregado pelos su
jeitos ao se referirem às aquisições que não estão estritamente previstas em suas listas de
provisão.
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Resumo

Antropologia do Consumo: a Trajetória de um Campo em Expansão
Tradicionalmente, para entender o sistema capitalista, as Ciências Sociais concentraram sua
atenção nos processos que transformaram as relações de produção, dando atenção apenas es
porádica às reformulações ocorridas na atitude da demanda. Entretanto, o crescimento dos re
cursos disponibilizados para a geração e o consumo de produtos vem despertando interesse.
Neste artigo examino inicialmente a tradicional resistência ao tema do consumo para, em se
guida, verificar algumas das importantes contribuições que, desde a segunda metade da déca
da de 1980, vêm possibilitando a expansão do debate. Para ilum inar a Antropologia do Con
sumo, quero fazer ver como alguns dos valores privilegiados pela cosmologia judaico-cristã a
respeito da dicotomia corpo-alm a informaram historicamente o olhar das Ciências Sociais.
Pretendo demonstrar que uma concepção negativa muito longamente cultivada pelo Ociden
te a respeito do corpo e seus desejos esteve presente no imaginário da disciplina, operando em
suas indagações. Concluída essa reflexão, apresento os trabalhos desenvolvidos a partir dos
anos de 1980, cuja riqueza reside no fato de entenderem que, para um estudo efetivo sobre
consumo, os bens devem cessar de ser percebidos como fúteis portadores de conteúdos con
denáveis e passar a ser compreendidos como constituintes da cultura moderna.
Palavras-chave: Consumo; Corpo; Alma; Produtos; Dialética; Cultura.

Résumé

Anthropologie de la Consommation: la Trajectoire d ’u n D omaine en Expansion
Pour comprendre le système capitaliste, les Sciences Sociales se sont, traditionnellement, con
centrées sur les processus qui transforment les rapports de production, et n’ont accordé qu’une
attention secondaire aux restructurations qui ont eu lieu dans le cadre des besoins de marché.
Néanmoins, l’augmentation des ressources, mises à disposition pour la fabrication et la con
sommation de produits, éveille un intérêt croissant. Dans cet article, nous examinons, tout
d’abord, la résistance traditionnelle face au thème de la consommation. Nous vérifions, ensui
te, certaines contributions importantes qui, depuis la seconde moitié des années 1980, per
mettent d’élargir débat. Pour éclairer l’Anthropologie de la Consommation, nous présentons
certaines des valeurs privilégiées par la cosmologie juive et chrétienne à propos de la dichoto
mie entre le corps et l’âme qui ont servi, historiquement, à l’analyse des Sciences Sociales. No
tre but est de démontrer qu’une conception négative très longuement cultivée par l’Occident
à propos du corps et de ses désirs était présente dans l’imaginaire de la discipline et a affecté
ses questionnements. Nous présentons, ensuite, les travaux développés à partir des années
1980, dont la richesse réside dans le fait de comprendre que, pour une étude effective à pro
pos de la consommation, les biens doivent cesser d’être perçus comme de futiles porteurs de
contenus condamnables et être considérés comme des composants de la culture moderne.
M ots-clés: Consommation; Corps; Ame; Produits; Dialectique; Culture.
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Abstract

The Anthropology o f Consumption: Trajectory o f a Field in Expansion
Traditionally, in order to understand the capitalist system, the Social Sciences have concen
trated its attention on the processes that have transformed production relations, only spora
dically placing attention on reformulations noticed on demand attitude. Even so, the growth
of resources available for the generation and consumption of products have generated inte
rest. The article starts by examining the traditional resistance to the theme of consumption
and then asserts some important contributions that, since the second half of the 1980 s, have
made possible to broaden the discussion. In order to enlighten the Anthropology of Con
sumption, we show how some of the values privileged by the Judaic-Christian cosmology on
the body/soul dichotomy have historically informed the sight on the Social Sciences. The pa
per aims at demonstrating that a negative conception long bred by the Occident about the
body and its desires have been present on the im aginary of the discipline, operating in its
questionings. It eventually presents papers developed starting in the 1980’s understanding
that, for an effective study on consumption, the goods must cease being seen as futile carriers
of reprobate content, becoming then constituents of the modern culture.
Key-words: Consumption; Body; Soul; Products; Dialectics; Culture.
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