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Nesta aula continuaremos a falar sobre a sociedade de consumo, assunto que muito nos diz respeito, 
pois convivemos diariamente com as práticas de compra e venda, sendo, portanto, participantes 
ativos desse tipo de cultura.

Dois assuntos que se destacam nesse cenário são a moda e as práticas contemporâneas de 
consumo. Veremos que apesar de tanto a moda quanto o consumo serem práticas já bastante 
antigas, na sociedade contemporânea elas se tornam mais complexas e diversificadas.

Moda

A moda é um fenômeno típico do sistema capitalista. Está ligada à diferenciação entre grupos e 
pessoas. 

Foi o capitalismo que abriu espaço para o surgimento de um novo tipo de elite, a burguesia, 
sustentada não pela hereditariedade e títulos de nobreza, mas fundamentalmente pela riqueza, 
originada pelas atividades de comércio e manufatura. 

Com dinheiro no bolso, a burguesia passou a investir em sua imagem em busca de poder e ascensão 
social. Como resposta a esse movimento, as elites reagiram procurando sofisticar seus hábitos e 
maneiras, além de reinventar modos de vestir, de construir suas propriedades e decorar suas casas. 
Reis, como Luiz XV, na França, e D. Manuel I, em Portugal, criaram estilos próprios que levam ainda 
hoje seus nomes. Falamos “salto Luiz XV” e estilo “manuelino”, por exemplo.
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Figura 8.1: Torre de Belém (Lisboa), exemplo do estilo manuelino.

Fonte: http://goo.gl/zUjhtv .Acesso em: 1 jul. 2014.

Com o desenvolvimento da sociedade e o advento da República, a diferenciação almejada pela 
monarquia vai dar lugar a uma sociedade mais igualitária. Os indivíduos passariam a exigir acesso 
a bens coletivos, tais como museus e bibliotecas. 

Porém, será novamente em função das diferenças entre as classes sociais que a moda ganhará 
um novo fôlego a partir do século XIX. Dessa vez, será impulsionada pela indústria e pelos meios 
de comunicação de massa, que passarão a oferecer à população objetos que prometem a 
concretização de sua vontade por ascender socialmente. Produtos mais acessíveis que se pareciam 
ao que usava a elite.

Portanto, historicamente, a moda sempre esteve ligada à ideia de diferenciação entre classes 
sociais, mas também à vontade de mostrar-se socialmente importante e requintado por meio dos 
objetos utilizados. Segundo Cristina Costa, existem várias motivações para o fenômeno da moda:

O desejo das elites de se distinguirem da massa, o desejo popular de ter 
acesso aos bens de prestígio, o anseio da indústria por lucro e a necessidade 
de expansão do consumo. Tudo isso, apoiado pelo desenvolvimento 
tecnológico e da ciência, resultou numa sociedade que renova seus hábitos e 
seu guarda-roupa permanentemente. (COSTA, 2010, p. 203-204).

A partir do século XX é que de fato a moda se desenvolverá com toda sua força, pois além dos 
meios de comunicação, ela será melhor explorada comercialmente por meio da publicidade. De 
uma certa maneira, a moda cumpre a função de diferenciação perdida pela cultura nesse século, 
pois esta se tornou homogeneizada dado o fenômeno da indústria cultural, já estudado neste curso. 

Assim, é a moda que irá resgatar a individualidade do consumidor, prometendo a ele um lugar de 
diferenciação, exclusividade ou mesmo um estilo próprio.
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Em uma aula anterior deste curso, falamos também das subculturas como sendo um tipo de cultura 
criada por indivíduos que se reúnem em comunidade em razão dos valores e hábitos que têm em 
comum. Uma subcultura tende a nascer de forma espontânea, mas o que ocorre principalmente na 
moda, a partir dos anos 1960, é a apropriação das subculturas pela moda e pela indústria. Nesse 
aspecto, imagens e símbolos da subcultura “punk”, “hip hop” ou mesmo do “grafite” podem ser 
apropriados pela indústria a fim de explorá-los comercialmente. Esse processo causa mudanças 
nos valores originais, mas, por outro, lado contribui para a maior visibilidade de uma subcultura. A 
expressão “hippie de boutique” tem também aí sua origem.

Saiba Mais!

Uma das peças da campanha.
Fonte: http://goo.gl/kNFAED. Acesso em: 27 jun. 2014.

Comercial da Adidas. Unite all originals. Disponível em: http://goo.gl/VIt0FM. Acesso 
em: 27 jun. 2014.

Nesta campanha da Adidas, de 2013, diversas subculturas aparecem como mote para 
o comercial que pretende “unir todos os originais”. Como performers, aparecem o 
grupo de hip-hop americano Run DMC e o DJ A-Trak. 

A marca Adidas é conhecida por aproximar subculturas ao seu posicionamento de 
marca, o que nem sempre é visto com bons olhos, principalmente entre aqueles que 
prezam pela originalidade da subcultura da qual fazem parte. 

A moda é também um fenômeno que promete a distinção da personalidade do indivíduo. Faz isso 
por meio da composição imagética dos inúmeros produtos que disponibiliza aos consumidores. 
Cada produto carrega uma marca ou um estilo que, quando utilizado pelo consumidor, dá a ilusão 
de repassar esses mesmos valores àquele que usa esses objetos.

Assim, os “estilos” criados pela moda e assimilados pelos consumidores possuem códigos e 
referências que muitas vezes exigem uma certa expertise para que se possa tanto interpretá-los 
como fazer associações corretas. O indivíduo que não detém todos esses códigos é visto como uma 
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espécie de intruso ou copiador fajuto de um de determinado estilo.

Nesse aspecto, a figura do “novo rico” é bastante significativa. Provenientes da classe popular, 
os novos ricos ganham ascensão social por terem conseguido progredir financeiramente em suas 
vidas, seja por meio de um negócio que deu certo ou mesmo pelo incremento salarial. Ao terem 
mais dinheiro no bolso, os novos ricos consomem o quem lhes convém, mas aos olhos da elite, 
esse consumo é feito de forma desorganizada, desrespeitando o dito gosto refinado e os estilos de 
um determinado grupo ou classe.
Sobre esse assunto, comenta Cristina Costa:

O que caracteriza o novo-rico é ter a posse de bens materiais, mas descuidar-
se da polidez, da discrição, da contenção, valores defendidos nas classes 
mais abastadas da sociedade. Essa prática mostra como é difícil consumir 
– cada produto envolve um valor monetário, assim como um comportamento, 
uma atitude, uma ideia, uma aspiração (COSTA, 2010, p. 207).

O programa Mulheres Ricas, da TV Bandeirantes, fez muito sucesso no Brasil. Ele explora o cotidiano 
de mulheres com muito dinheiro, mas que em muitos casos são de origem de classes populares. O 
resultado do programa é um conjunto de excessos, excentricidades e exageros cometidos por parte 
dessas mulheres. Seu sucesso pode ser explicado pelo fato de que a audiência diverte-se ao ver 
o que mulheres tão próximas do grande público em suas origens podem fazer quando inseridas no 
mundo do luxo.

Figura 8.2: Participantes da primeira temporada do programa Mulheres ricas.

Fonte: http://goo.gl/cNlXQB. Acesso em: 27 jun. 2014.

Consumismo Contemporâneo 

Estamos vivendo o período chamado de pós-modernidade. Trata-se de um período caracterizado 
pela mistura de estilos, pela influência mútua entre culturas e, principalmente, pelo processo de 
globalização, que torna tudo mais aberto, fluido e temporário. É um período em que as certezas do 
passado com relação ao que se é, ou ainda, qual o lugar no mundo de cada um, vêm caindo por terra.
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Saiba Mais!

Este artigo clássico e bastante referenciado no mundo acadêmico apresenta o conceito 
de pós-modernidade e sua relação com a sociedade de consumo. 

JAMESON, Fredric. Pós-modernidade e sociedade de consumo. Novos Estudos 
CEBRAP, São Paulo, n. 12, pp. 16-26, jun. 85. Disponível em:  http://goo.gl/UaZspz. 
Acesso em: 27 jun. 2014. 

“Cabem aqui algumas palavras sobre o emprego apropriado deste conceito: ele 
não é apenas mais um termo para a descrição de determinado estilo. É também, 
pelo menos no emprego que faço dele, um conceito de periodização cuja principal 
função é correlacionar a emergência de novos traços formais na vida cultural com 
a emergência de um novo tipo de vida social e de uma nova ordem econômica — 
chamada, frequente e eufemisticamente, de modernização, sociedade pós-industrial 
ou sociedade de consumo, sociedade da mídia ou do espetáculo, ou capitalismo 
multinacional.” (JAMESON, p. 17). 

Isso se dá em função da fase avançada do capitalismo que vivemos. Tal transformação é responsável 
pela crise em instituições, tais como a família, a religião, a educação e o próprio papel do Estado. 
Essa perda de uma base sólida em que a sociedade pode se apoiar gera consequentemente 
instabilidades e uma sensação de desconforto entre as pessoas. Por outro lado, justamente por já 
não estarem mais tão amarradas a determinados papéis que deveriam cumprir, as pessoas passam 
a ter maior liberdade para escolher o que desejam ser, o que querem consumir e com quem querem 
se relacionar. 

Assim, uma das transformações do consumo contemporâneo diz respeito às formas que a indústria 
criou para suprir as demandas dos consumidores dentro dessa lógica pós-moderna.

É possível falar hoje, por exemplo, de produção por demanda (ou customização). Isso significa 
que os bens já não são mais necessariamente produzidos em massa, de forma homogênea, e 
vendidos exatamente iguais a todos os consumidores. O desenvolvimento da tecnologia industrial 
possibilitou que as indústrias fizessem adaptações aos gostos dos consumidores por bens que 
dessem a impressão de serem únicos e completamente adaptados às suas necessidades. Com 
isso, pode-se hoje comprar um carro pela internet e fazer, durante a compra, algumas escolhas com 
relação à cor, acessórios e opcionais que tornam aquele carro um bem diferenciado, adaptado aos 
desejos individuais do consumidor.

A venda pela internet também possibilitou uma maior segmentação da produção, pois através desse 
canal o empreendedor é capaz de oferecer produtos bastante diferenciados a um número restrito 
de pessoas, mas que quando imersas na internet como clientes potenciais, fazem um volume 
considerável, que justifica o investimento desse empreendedor. São os chamados mercados de 
nicho. Um exemplo é a moda plus size, destinada a pessoas acima do peso que procuram produtos 
de boa qualidade e que as façam tão bonitas e bem vestidas como qualquer pessoa. 
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Figura 8.3: Natalya Pampukha, modelo plus size russa.

Fonte:  http://goo.gl/1xuwSg. Acesso em: 27 jun. 2014.

Outra mudança relacionada ao consumismo contemporâneo diz respeito à condição do trabalho de 
uma forma geral. Em função da automatização pela qual passou o processo industrial nas últimas 
décadas, uma leva de trabalhadores foi liberada de trabalhar diretamente com a produção dos bens. 
De uma forma geral, os bens industriais são produzidos cada vez mais por robôs e cada vez menos 
por pessoas.

Como consequência, as pessoas hoje trabalham menos no setor industrial. Estão mais alocadas em 
trabalhos autônomos (o empreendedorismo) e na área de serviços. Esse processo possibilitou que o 
trabalhador tenha hoje mais tempo para gastar com lazer e entretenimento. É a chamada sociedade 
do ócio ou do “des-trabalho”. Com isso, alguns mercados crescem para suprir essa demanda que 
surge a partir de mais tempo disponível. Observamos hoje um crescimento da indústria do turismo 
e dos conglomerados destinados ao lazer e ao consumo, como os shoppings centers, além de 
alternativas de entretenimento em casa, como os canais de TV por assinatura e o Netflix.

É uma sociedade em que a própria ideia de trabalho como sinônimo de renda é relativizada. É 
possível ganhar dinheiro também por meio do investimento em ações, por meio da especulação 
imobiliária, venda de informações e financiamento em rede de processos e produtos. Tal processo 
pode desestimular o trabalho humano, dada a possibilidade de ganhar dinheiro por meio de outras 
fontes. 

Por outro lado, essa relação direta entre o prazer de ter tempo livre com o ato de consumir tem 
gerado efeitos diversos, muitos deles não muito positivos. Somos uma sociedade do excesso, do 
descartável e do efêmero que dá indícios de que essa fórmula tem se desgastado.

Prova disso são as próprias manifestações que ocorreram no Brasil em junho de 2013 e que ainda 
ecoam em protestos diversificados por todos os cantos do país. Na época, falava-se em melhoria 
do transporte público no país. Para Ermínia Maricato, a base dos protestos era a questão urbana. 
De uma certa forma, as pessoas nas grandes cidades brasileiras sentem os efeitos das políticas 
neoliberais que colocam na mão de empresas o que deveria ter maior responsabilidade por parte 
do Estado. 
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Assim, um planejamento urbano desorganizado, pautado pela especulação imobiliária e aumento 
de preços, o alto poder de barganha das empresas de transporte público e ainda o grande incentivo 
ao uso de transporte privado, cujo grande vilão é o automóvel, são alguns dos fatores que fizeram 
com que as pessoas se mobilizassem, mostrando um esgotamento na fórmula como as grandes 
cidades têm sido administradas em nosso país.

Além da indústria automobilística, também observamos em diversos outros setores uma mudança 
na perspectiva de compra de seus consumidores. Produzindo em escala global, cujo processo 
de produção completo pode envolver diversos países, grandes varejistas da indústria têxtil têm 
sofrido pressão por parte da opinião pública para que tornem suas práticas mais responsáveis e 
transparentes. Quando há abusos, essas empresas são denunciadas e chamadas a público para 
explicar sua atitude. As denúncias mais comuns dizem respeito à exploração de trabalho escravo, 
informalidade e desrespeito dos direitos fundamentais dos trabalhadores, em grande parte alocados 
em países em desenvolvimento da Ásia e da África.

Saiba Mais!

Campanha “Half is not enough” da Clean Clothes Campaign. 

Fonte: http://goo.gl/Yvxgnm. Acesso em 27 jun. 2014.

Clean Clothes Campaign. Disponível em: http://www.cleanclothes.org/. Acesso em: 
27 jun. 2014.

Um exemplo de ONG que trabalha pautada pela política de denúncias a maus hábitos 
das indústrias é a Clean Clothes Campaign. Na página da instituição, lemos que sua 
missão é melhorar as condições dos trabalhadores da indústria global de vestuário. 
Nas atualizações, é possível ver claramente as denúncias feitas a varejistas, tais como 
GAP, H&M e Benetton. Em uma das campanhas lançadas pela ONG, o argumento é 
o de que com os salários recebidos por esses trabalhadores mal dá para sobreviver. 
A campanha diz “metade não é o suficiente”, em inglês, “half is not enough”, ou seja, 
ganhar apenas metade do que você precisa para sobreviver não adianta. 
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Se representa ameaça para alguns, o consumo responsável pode ser também uma oportunidade 
para empresas que queiram investir seus recursos em práticas mais sustentáveis. Isso pode ser 
feito de diversas maneiras. Alguns exemplos são reciclagem de água; tratamento de resíduos 
industriais; substituição de matérias-primas, trocando antigos materiais por outros menos poluentes; 
substituição de máquinas a fim de consumir menos energia; entre outros. 

No que se refere ao ser humano e seus relacionamentos, é possível agir positivamente também, 
por meio do incentivo ao emprego em áreas mais carentes ou ainda empregando pessoas que 
encontram mais dificuldade de inserção no mercado de trabalho, sejam jovens sem experiência, 
pessoas na terceira idade ou com necessidades especiais.

Saiba Mais!

Projeto Arboris Faber-Castell. Disponível em:  http://goo.gl/9x5fQ2. Acesso em: 27 
jun. 2014.

A Faber-Castell é uma empresa que pratica o consumo responsável. Em 1989, a 
Faber-Castell iniciou um projeto florestal chamado Arboris que segue sendo referência 
no setor. A empresa mantém 10 mil hectares de floresta de pinus, madeira que serve 
como matéria-prima para a fabricação de lápis pretos e coloridos.

Meios de Comunicação de Massa (MCM): Com o desenvolvimento das tecnologias de comunicação, 
a informação começa a ser difundida para cada vez mais pessoas e territórios. Assim, os primeiros 
meios de comunicação de massa serão os jornais do século XIX, pois foram viabilizados a custos 
menores do que livros e outras mídias anteriores. Em seguida virão também o rádio, o cinema e a 
televisão. Hoje em dia, fazem parte dos MCM os computadores e os smartphones, além de diversas 
outras mídias menores que também têm impacto sobre a experiência de consumo de informação 
do homem contemporâneo.

Novo rico: Termo ligado ao indivíduo que ascende economicamente e começa a ter acesso a 
bens de consumo e a alguns ambientes frequentados pelas classes tradicionalmente abastadas. Ao 
ascender socialmente, o indivíduo não carrega a tradição do nome, nem muitas vezes a educação 
privilegiada e os modos da elite tradicional. A relação que se estabelece nesse contexto é de conflito 
e de adaptação de um indivíduo com recursos para consumir produtos requintados, mas com gostos 
muitas vezes ainda ligados às classes mais populares. 

Pós-modernidade: Reação da cultura frente aos paradigmas que a globalização promoveu, tais 
como “a emergência da informática nas relações econômicas, na produção e comunicação entre as 
pessoas; a decadência de regimes comunistas no mundo, o fim da produção industrial de massa e 
o desencanto generalizado em relação às expectativas idealistas da filosofia e da ciência moderna” 
(COSTA, 2008, p. 181). 
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Mercado de nicho: Fenômeno típico da especialização das indústrias na pós-modernidade, o 
mercado de nicho visa atender consumidores com demandas específicas, sejam elas de ordem 
demográfica, geográfica ou econômica. Muitas vezes inviáveis para a abertura de lojas físicas 
especializadas, os mercados de nicho encontram na internet grande potencial de crescimento, pois 
é possível encontrar com relativa facilidade esses consumidores que desejam produtos específicos.   

Netflix: Empresa norte-americana que oferece serviços de TV por internet, fundada em 1997. Os 
assinantes têm acesso a uma base variada de conteúdos que envolvem filmes e séries de TV. Há 
conteúdos fixos e outros que são temporários, a depender do contrato com as produtoras. Está 
presente em mais de 40 países e opera no Brasil desde 2011. Site: https://www.netflix.com/. 

Instruções

Agora, chegou a sua vez de exercitar seu aprendizado. A seguir, você encontrará algumas questões 
de múltipla escolha e dissertativas. Leia cuidadosamente os enunciados e atente-se para o que está 
sendo pedido.

Questão 1 

A moda, fenômeno já existente entre a nobreza do século XVIII, ganha novo fôlego no século XIX 
em função:

 a) Da automatização das indústrias.

 b) Da ascensão do movimento artístico do Neoclassicismo.

 c) Dos meios de comunicação de massa.

 d) Do advento de estilistas famosos, como Christian Dior e Coco Chanel.

 e) Do aumento do poder aquisitivo da população, gerando uma nova classe média.

Verifique a resposta correta no final deste material na seção Gabarito.

Questão 2

A expressão “hippie de boutique” é um exemplo de:

 a) Apropriação das subculturas pela moda e pela indústria.

 b) Um tipo de cultura criada por indivíduos que se reúnem em comunidade em razão dos  
valores e hábitos que têm em comum. 

 c) Uma subcultura que tende a nascer de forma espontânea.



10
© 2014 Anhanguera Educacional. Proibida a reprodução final ou parcial por qualquer meio de impressão, em forma idêntica, resumida ou 
modificada em língua portuguesa ou qualquer outro idioma.

Ciências Sociais | Tema 8

 d) Utilização de símbolos e imagens originais e autênticos.

 e) Como a indústria cultural contribui para apagar o interesse por uma subcultura.

Verifique a resposta correta no final deste material na seção Gabarito.

Questão 3 

A moda trabalha com a composição imagética dos inúmeros produtos que disponibiliza aos 
consumidores. Cada produto carrega uma marca, um estilo, que quando utilizado pelo consumidor, 
dá a ilusão de repassar esses mesmos valores àquele que usa esses objetos. Ao fazer isso, a moda 
explora que aspecto relativo ao consumidor?

 a) Sua vontade de possuir personalidade própria.

 b) Seu poder de compra.

 c) Seus modos de sociabilidade.

 d) Sua influência perante outros consumidores.

 e) Sua vontade de consumir produtos utilizados pelas classes mais altas da sociedade.

Verifique a resposta correta no final deste material na seção Gabarito.

Questão 4

Defina o que é “produção sob demanda” e dê um exemplo de sua integração com os padrões atuais 
de consumo.

Verifique a resposta correta no final deste material na seção Gabarito.

Questão 5

Cite três exemplos de mercados que ascenderam em função da disseminação da “sociedade do 
ócio” ou do “des-trabalho”.

Verifique a resposta correta no final deste material na seção Gabarito.

Nesta aula vimos como surgiu o fenômeno designado como moda. Além disso, observamos como 
a moda é capaz de se apropriar de outras manifestações, como as subculturas, em prol de melhor 
adequação de produtos ao mercado e aos consumidores. Vimos também que o grande grau 
de especialização da indústria, aliado ao gosto cada vez mais específico dos consumidores e à 
tecnologia, produziu um aumento dos mercados de nichos. 
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Por fim, notamos que as práticas de consumo não são somente negativas. ONGs, consumidores 
e empresas têm feito pressão social para que o mercado pratique formas mais sustentáveis de 
produzir e consumir, respeitando o meio ambiente, as cidades e os trabalhadores.

Com essa aula, chegamos ao final do curso de Ciências Sociais. Ao longo deste curso pudemos 
estudar importantes temas que estão em voga neste momento em que vivemos. Pudemos entender 
como é possível pensar de forma crítica e reflexiva sobre os temas mais variados, sempre tendo 
como base nosso lugar no mundo, seja como cidadãos ou profissionais.

COSTA, Cristina. Sociologia: questões da atualidade. São Paulo: Editora Moderna, 2010. 

______. Sociologia: introdução à ciência da sociedade. São Paulo: Editora Modena, 2008. 
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Paulo, n. 12, pp. 16-26, jun. 1985. Disponível em:  http://goo.gl/IqIFms. Acesso em: 27 jun. 2014. 

Questão 1 

Resposta: Alternativa “C”. 

Dos meios de comunicação de massa. Eles passaram a oferecer à população objetos que prometem 
a concretização de sua vontade por ascender socialmente.

Questão 2 

Resposta: Alternativa “A”. 

Apropriação das subculturas pela moda e pela indústria. A cultura, dessa forma, não é autêntica, 
mas uma apropriação que reconstrói o significado original. 

Questão 3 

Resposta: Alternativa “A”. 

Sua vontade de possuir personalidade própria. Os estilos criados pelas marcas são muitas vezes 
almejados pelos consumidores. Alguns são tão bem colocados no mercado que a marca em si é 
tomada como um determinado estilo. 
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Questão 4 

Resposta: Na produção sob demanda, os bens já não são mais necessariamente produzidos 
em massa, de forma homogênea, e vendidos exatamente iguais para todos os consumidores. O 
desenvolvimento da tecnologia industrial possibilitou que as indústrias fizessem adaptações aos 
gostos dos consumidores por bens que dessem a impressão de serem únicos e completamente 
adaptados às suas necessidades. Um exemplo é a compra de carros com opcionais pela internet.

Questão 5 

Resposta: Exemplos são o crescimento da indústria do turismo, os conglomerados destinados ao 
lazer e ao consumo, como os shoppings centers e empresas que exploram o entretenimento das 
famílias em casa, como os canais de TV por assinatura e o Netflix.


