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O presente trabalho condensa análises feitas a partir de pesquisas bibliográficas 
acerca das transformações psicossociais sobre o ato de consumir que, ao longo do século XX, 
passou de uma atitude pecaminosa a um vício. Abordaremos algumas consequências dessa 
quebra de paradigma e os seus reflexos nas sociedades, moderna e pós-moderna. 
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This paper condenses analyses from bibliographic research on the psychosocial 

transformations on the Act of consuming that, throughout the 20th century, went from a sinful 

attitude to an addiction. We will discuss some consequences of this paradigm breaks and your 

reflexes in societies, modern and postmodern. 
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Consumo: da era do pecado à era do prazer. 

No século passado a visão sobre o consumir era totalmente diferente da 

que conhecemos atualmente. Segundo Bosch (1997), a ideologia do 

capitalismo inicial pregava o trabalho como caminho para o acúmulo de 

riquezas, porém, desfrutá-las era visto como pecado. Tal raciocínio, aponta o 

autor, tem como uma das fontes, a ética protestante descrita por Weber (1904), 

que doutrinava a necessidade de se ganhar muito dinheiro como sinal de 

eleição divina na terra; todavia, a tão sonhada salvação, ou seja, o “lugar no 

paraíso”, este, só seria possível pela “graça de Deus” e não por ações 

humanas. Em suma, ser rico estava na ordem do dia, mas usufruir dessa 

condição para qualquer finalidade como à compra de bens que resultariam em 

prazeres, configurava-se como estritamente censurável. Essa ótica não nos 

acompanha mais, mas o autor apresenta que até meados do século passado, 

este ainda se apresentava como pensamento dominante, tendo em vista que o 

prazer, dentro da ideologia da civilização ocidental, era tido como moralmente 

condenável. Tal cenário configurava-se como um dos entraves ao 

desenvolvimento comercial, portanto precisava ser revisto. 

Até praticamente as décadas 1950/1960 existia uma “contradição mortal 

no capitalismo”. Bosch (1997, p.31). Se de um lado a produção era incentivada 

e promovida através de uma mão de obra barata, objetivando custos baixos e 
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grandes volumes de produção, do outro, uma significativa massa mal 

remunerada não tinha condições financeiras para adquirir o que fora produzido 

em larga escala pelo mercado. Diante dessa realidade, aponta Baudrillard 

(1995), foi necessário desenvolver uma política a fim de “melhorar” a 

distribuição das riquezas, proporcionando ao trabalhador a ideia de bem-estar 

promovido pela maior possibilidade de consumir. Somado à nova política, uma 

nova ideologia transformaria definitivamente o ato do consumo, passando-o de 

vilão a mocinho, de pecado a divino, levando à compreensão da experiência do 

consumo de bens “[...] como uma graça da natureza, como um maná e 

benefício do céu”. (Baudrillard 1995, p.22). 

  Gonçalves (2008) associa aos grandes embates bélicos ocorridos no 

século XX, o surgimento sociedade de consumo, cuja diretriz era, “a 

‘industrialização do espírito’ e a ‘colonização da alma’”. MORAN (1962, apud 

GONÇALVES 2008, p.23). Com efeito, sustenta o autor, apesar do grande 

incentivo à aquisição de bens, ocorrido no pós-Primeira Guerra, é com o final 

da Segunda Guerra que sucede a legitimação da sociedade de consumo, 

primeiramente, nos Estados Unidos – país que, dentre outros motivos, se 

beneficiou tecnologicamente por conta dos conflitos –, tendo a indústria da 

comunicação como grande motor. 

A transição da ideologia do ato de consumir, assim como, a criação das 

“novas necessidades” que impulsionariam o mesmo, somado a comunicação 

massiva, culminaram segundo De Carli e Manfredine (2010), no “consumo 

acelerado”.  

O pecado definitivamente ficou para trás, eclodiu a era do prazer, 

adquirido, sobretudo, através do consumo. 

Consumo: O surgimento da comunicação publicitária e seus 

encantos. 

Conforme Baudrillard (1995), com a produção em larga escala fruto da 

Revolução Industrial, associado às mudanças econômicas, políticas e sociais 

no século XX, passa a ser propagada a ideia de igualdade através da 

“instalação das denominadas sociedades de Bem-estar social”. Rezende 

(2003, p.239). O consumir, portanto, torna-se mais abrangente às massas, que 

por sua vez, são levadas pelo discurso vigente a sentirem-se mais próximas às 

classes dirigentes, com a finalidade de dirimir os grandes desequilíbrios 

sociais. Claro que essa ascensão é localizada mais no campo sensorial do que 

propriamente efetiva. Entretanto, complementa Baudrillard (1995), ela é 

profundamente difundida, nas sociedades modernas, através do “mito da 

igualdade”, que emerge diretamente associado ao “mito da felicidade” gerada 

pelo bem-estar sentido através da abundância alardeada pelo sistema 

capitalista.  E todo esse discurso torna-se o propulsor da sociedade de 



consumo. Todavia, vale ressalva importante sobre o “pseudo-equilíbrio” 

econômico-social:  

Na ordem dos factos, não existe, nem nunca existiu “sociedade da 

abundância” ou “sociedade da penúria”, já que toda sociedade, seja 

ela qual for e seja qual for o volume dos bens produzidos ou da 

riqueza disponível, se articula ao mesmo tempo sobre um excedente 

estrutural e sobre uma penúria estrutural. (Baudrillard, 1995, p.52) 

O escritor enfatiza que o sistema de criação e propagação do “mito da 

abundância” é rapidamente promovido através da comunicação de massa.  

Esta tem como finalidade, persuadir, através de uma linguagem simbólica e 

atraente, o consumidor, com o intuito de satisfazer seus desejos/necessidades 

– criados geralmente pela própria comunicação –, produzindo a falsa sensação 

de felicidade aos que foram seduzidos, com o intento de provocar o consumo, 

alavancando o mercado. Baudrillard (1968 apud Carvalho 2007, p. 20) salienta 

sobre a característica máxima da comunicação: “a linguagem publicitária é 

conotação pura, e o discurso é sempre alegórico”. O consumo, por sua vez, 

pode ser motivado por necessidades “essências” quando estão relacionadas à 

sobrevivência humana, e as necessidades supérfluas, chamadas por Fletcher 

(2011) de “desejos fabricados”, que são criados pelos meios de comunicação 

com o objetivo de torná-los indispensáveis à felicidade. Eles – “desejos 

fabricados”– criam no indivíduo a sensação de se imaginar precisar, levando-os 

ao consumo de forma rápida e impensada e, muitas vezes, depois da aquisição 

o consumidor percebe que não precisava de tal produto, mas nesse momento, 

a lógica do consumismo já fora efetivada através da compra e, uma nova 

comunicação acerca de um novo produto iniciará todo esse processo 

novamente. “Tal desejo por variedade cíclica é facilmente manipulado pelo 

comércio”. Fletcher (2011, p.132). 

 Baudrillard (1995) analisa que esse processo evidencia que a noção de 

felicidade apregoada à sociedade de consumo, está diretamente associada à 

profusão de signos, objetos/serviços e ao prazer que esses mediadores 

possibilitarão ao indivíduo através da “realização” de seus desejos, levando-os 

à satisfação e, consequentemente, à felicidade.  Contudo, esse caminho – 

realização do desejo, satisfação e felicidade –, parece não ser uma 

característica do homem moderno. Bosch (1997) apresenta o pensamento de 

um filósofo grego, do século III a.C., que corrobora com o propagado na 

atualidade, assim diz Epicuro, “o meio de se conseguir a felicidade é o prazer 

nascido da satisfação dos desejos”. Bosch (1997, p. 79). Se os desejos 

mudaram ao longo séculos, milênios, os meios e o fim parecem permanecer 

intactos desde a antiguidade e, ainda pela avaliação do filósofo grego, os 

homens nasceram para obtenção da felicidade. Porém, ao contrário do 

propagado hoje, Epicuro era contra os excessos, pois esses levariam à 

infelicidade.  



 A questão é que o conjunto de fatores ocorridos e/ou potencializados 

durante o século XX: produção em larga escala, guerras, quebra de 

paradigmas sociais, comportamentais e políticos, além do advento da 

comunicação em massa, associado ao desenvolvimento do marketing e 

publicidade, transformaram o nosso modo de viver, pensar e agir. Mas, vale 

salientar que, todas essas mudanças foram mediadas sempre pela busca do 

desejo insaciável da tão almejada felicidade, avalia Bauman (2001). E esse – 

discurso à busca da felicidade –, foi de grande valia à solidificação da 

sociedade consumista: era chegada a hora de consumir, era chegada a hora 

do prazer. 

Consumo: o discurso clímax 

Se até meados do século passado o consumo era visto como pecado, 

segundo De Carli e Manfredini (2010), principalmente, depois do discurso do 

economista americano Victor Lebow em artigo intitulado “Price competion in 

1955”, para promover o mercado dos Estados Unidos, que se encontrava 

retraído após a Segunda Guerra, o panorama mudou drasticamente, e os 

americanos passaram a viver sob a égide do propagado e cultuado “american 

lifestyle”. 

Nossa enorme e produtiva economia [...] demanda que façamos do 
consumo nosso way of life, que a gente converta a compra e o uso 
dos bens num ritual, que a gente busque satisfação espiritual, 
satisfação pessoal no consumo [...]. Nós precisamos de coisas 
consumidas, queimadas, substituídas e descartadas numa taxa cada 
vez mais acelerada. INTENERT (2010 apud DE CARLI E 
MANFREDINI 2010, p. 41).   

Criaram, a partir de então, evidencia Leonard (2008), as ferramentas que 

dariam ao mercado capitalista industrial, as possibilidades de acelerar o ato do 

consumo: a obsolescência planejada e a obsolescência perceptiva – utilizadas 

até os dias de hoje. Os produtos passaram a ser produzidos para que se 

deteriorarem mais rápido possível, é a chamada obsolescência planejada. No 

caso da obsolescência perceptiva, a finalidade é transformar produtos em bom 

estado de uso, em ultrapassados, e até mesmo depreciativos aos usuários que 

ainda os consumem. Esse processo é amplamente difundido através da 

publicidade e potencializado pela criação, cada vez mais veloz, de novas 

tendências de mercado. Depois dessa contribuição norte americana, nasceu 

uma nova era para o consumo. 

Consumo: a era do consumismo 

Para Baudrillard (1995), o consumo foi repensado e supervalorizado a 

propósito do interesse da classe dominante, que lançou mão da mídia e de 

seus “desejos fabricados”, e da grande quantidade de ofertas produzidas pelo 

mercado capitalista, para originar o consumismo, que é o ato de consumir 

exacerbadamente. A oferta é tamanha, afirma Bauman (2001), que esse 



quadro chega a nos trazer até a infelicidade: por não possuirmos a certeza de 

termos efetuado a escolha mais acertada em meio a tantos produtos, pois, 

segundo o sociólogo, é impossível consumir tudo o que é produzido. Essa 

afirmação do autor ratifica o pensamento do filósofo grego lá da antiguidade – 

Epicuro –sobre a relação excesso versus infelicidade. 

Para Lipovetsky (2007), atualmente o consumidor chamado de 

“hiperconsumidor” é um ser ávido pelo novo e sempre atento ao oferecido pelo 

mercado, ele usa o consumo como uma válvula de escape, como prazer e 

alívio às frustações do dia-a-dia. E esse também se apresenta como um dos 

motivos que levam ao consumismo. Trata-se de viver no frenesi entre consumir 

ou consumir, entre a satisfação momentânea da aquisição e a insatisfação 

cotidiana do mundo hodierno. “Quanto mais se avolumam os dissabores, os 

percalços e as frustações da vida privada, mais a febre consumista irrompe a 

título lenitivo, de satisfação compensatória [...]”. (LIPOVETSKY, 2007, P.30). E 

assim, continuamos a consumir cada vez mais, e mais rapidamente. Essas 

acabam sendo características do homem pós-moderno. 

Consumo: o indivíduo e a pós-modernidade. 

Chaui (2008) apresenta que a transição da modernidade para a pós-

modernidade se deu na década de 1980, quando a sociedade migrou de 

industrial para pós-industrial, ou seja, saiu da era da exploração do trabalho 

produtivo, para a era “automação e informação”. Bauman (2001) enfatiza que a 

mudança se deu, dentre outros motivos, quando o indivíduo passou a tratar de 

assuntos, até então tidos como privados, em esfera pública. Há autores ainda, 

que avaliam como “discutível” a natureza da pós-modernidade e a conceituam 

como “uma forma de etnocentrimos ou egoísmo coletivo, uma espécie de 

etnocentrismo da época”. (Bueno e Carvalho, 2005, p. 27). 

 Bauman (2001) aponta que o “desmantelamento” da rigidez, 

característico na sociedade “fordiana” – onde o mundo era assinalado por leis 

determinadas por autoridades, plenamente seguidas por seus subordinados e, 

a estes, não cabia à tarefa de definir suas escolhas, nem caminhos, já que tais 

decisões eram previamente tomadas pelos seus líderes –, foi o início do fim do 

capitalismo pesado, característico da sociedade moderna. No capitalismo leve, 

ou seja, pós-moderno, as autoridades ainda existem – e são necessárias–, 

porém, em números tão grandes que,  

[...] tendem a cancelar-se mutuamente, e a única autoridade efetiva 

na área é a que pode escolher entre elas. É por cortesia de quem 

escolhe que a autoridade se torna autoridade. As autoridades não 

mais ordenam; elas se tornam agradáveis a quem escolhe; tentam e 

seduzem. (Bauman, 2001, p. 76). 

 O controle das escolhas passou a ser dos indivíduos, assim como a 

responsabilidade sobre suas consequências, sejam boas ou ruins, tornando-os 



agentes da sua própria salvação, excluído, portanto, tal obrigação como 

específica da sociedade. E o autor segue alertando, as “redes normativas e 

protetoras”, que direcionavam os caminhos e comportamentos, foram se 

desestruturando, até mesmo pela interferência das novas políticas capitalistas.  

Resultado, enquanto a vida moderna era regida por “valores sólidos”, ditos 

weberianos, ou seja, pautados na ética, estética e religião, portanto, 

duradouros; no mundo pós-moderno, tais referência não têm mais relevância, o 

que nos caracteriza é a fugacidade em tudo, dos relacionamentos interpessoais 

às compras, tudo passou a ser efêmero, daí a alcunha de modernidade 

“líquida”, ou seja, altamente volátil e descartável.   

Ainda sobre a individualização, Gonçalves (2008) avalia ser oriunda das 

mudanças comportamentais decorrentes da legitimação da sociedade de 

consumo, assim como, das percepções humanas advindas dos pós-guerras – 

primeira e segunda: o homem passou a ver com descrédito as imposições das 

autoridades que justificavam e determinavam a finalidade da humanidade, 

através, sobretudo, dos discursos bélicos. Um novo posicionamento fez com 

que o indivíduo buscasse se desvencilhar dos líderes e passasse a viver o 

presente, em detrimento de uma vida pautada em planejamentos futuros, que 

promoviam apenas, os objetivos e interesses burgueses. Como consequência, 

“o universal fragmenta-se nos indivíduos, no individualismo”, diz-nos Gonçalves 

(2008, p. 21).  

Tantas mudanças tornaram o homem moderno e pós-moderno, menos 

coletivo, porém, observa Baudrillard (1995), almejando sempre o mesmo 

objetivo: a felicidade, que se processa na sociedade de consumo, através da 

aquisição de produtos, 

[...] primeiramente como exigência de igualdade (ou, claro está, de 

distinção) e deve, em tal demanda, significar-se sempre a “propósito” 

de critérios visíveis. Sendo assim, a Felicidade distancia-se ainda 

mais de toda a “festa” ou exaltação coletiva. (Baudrillard 1995, p.48) 

O escritor ressalta o “indivíduo” respaldado pelo Estado através de um 

dos princípios da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que se 

funda no direito à felicidade de cada um, sente-se encorajado a buscá-la da 

maneira mais difundida nas últimas décadas: consumindo “livremente”. 

Consumo: A era do vício. 

Se a autoridade do líder saiu de cena, avalia Bauman (2001), outro 

agente se estabeleceu para mediar às relações homens e o mundo 

circundante: o conselheiro, que diferentemente do líder, está intimamente 

relacionado somente com bem-estar privado, enquanto seu antecessor era 

responsável pela política da boa vizinhança, entre o privado e o público.  



Para o autor, o indivíduo solitário e carente – a ausência do líder criou 

essa lacuna –, tornou-se alvo fácil dos conselheiros, muitos deles inclusive, 

autores de “best sellers” de autoajuda, ensinando os caminhos ao sucesso e à 

felicidade. O problema é que, analisa Bauman (2001, p.85). 

Procurar exemplos, conselho e orientação é um vício: quanto mais se 

procura, mais se precisa e mais se sofre quando privado de novas 

doses da droga procurada. Como meio de aplacar a sede, todos os 

vícios são auto-destrutivos; destroem a possibilidade de se chegar a 

satisfação. 

Ou seja, o indivíduo, agora um “dependente” de conselhos e produtos, 

promotores instantâneos da felicidade, como diz o autor, está fadado às 

insatisfações recorrentes, já que, no caso dos produtos, estes quase nunca são 

exatamente como prometem os sedutores anúncios publicitários, e mesmo que 

correspondessem perfeitamente às expectativas do consumidor, a cada vez 

mais rápida capacidade do mercado em produzir novos produtos, criando 

novos desejos, resultaria em algum momento, na velha insatisfação de sempre, 

levando à ânsia de nova aquisição, e assim, sucessivamente, caracterizando 

essa dinâmica como um ciclo vicioso. 

Todavia, acrescenta o autor, criar desejos nos consumidores demanda 

certo tempo e, obviamente, investimentos. Mas, no mercado capitalista, como 

diz a velha máxima, “tempo é dinheiro”. Então, mesmo tendo sido o desejo, o 

responsável pela criação do consumidor viciado, seu tempo já não atende mais 

ao tempo do mercado.  

Enquanto a facilitação do desejo se fundava na comparação, vaidade, 

inveja e a “necessidade” de auto-aprovação, nada está por baixo do 

imediatismo do querer. A compra é casual, inesperada e espontânea. 

Ela tem uma qualidade de sonho tanto ao expressar quanto ao 

realizar um querer, que, como todos os quereres, é insincero e 

infantil. FERGUSON (1992, apud BAUMAN 2001, p.89-90).  

Resumindo, o desejo, outrora substituto da necessidade, agora foi 

substituído pelo querer e, a este último, cabe à incumbência de tornar o 

processo ainda mais ágil e rentável. Ele regerá nossos impulsos ao consumo, 

objetivando encurtar ainda mais a “necessidade” de uma nova “dosagem” de 

produto, a para manutenção do vício. 

Na moda, toda essa transformação do consumo no século XX, levou à 

evolução dos sistemas produtores, passando da alta-costura ao prêt-à-porter e 

o fast-fashion. Enquanto na alta-costura, avalia Avelar (2009), o tempo de 

produção era longo e as peças exclusivas e duradouras, no fast-fashion, 

descreve Fletch (2011), a produção é cada vez mais rápida, a variedade de 

peças maior e descarte acelerado. Caracterizando na moda, os reflexos do que 

Bauman (2001) chama de modernidade “líquida”. 
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