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RESUMO 

 

 

 A partir da metáfora do neotribalismo e de aspectos relacionados com o 

consumo, discute-se a proposta das mercadorias, em seu sentido amplo, serem 

o “operador totêmico” da sociedade presente. Com relação a isso, o objetivo 

deste trabalho é desenvolver uma discussão teórica para fundamentar a 

conjectura da totemização que certas mercadorias apresentam para 

determinados microgrupos sociais. Nesse sentido, interessa-se responder, com 

base na teoria do neotribalismo, se a concepção das mercadorias como os atuais 

operadores totêmicos é a melhor forma de contemplar a representação que tais 

“objetos” possuem aos indivíduos e as “neotribos”. Destarte, depois de 

construídas as relações dos tópicos “consumo”, “neotribalismo”, “totemismo”, 

observa-se que o consumo pode ser entendido como um sistema de 

classificação, semelhante à metáfora do totemismo, sendo que agora as 

neotribos se apropriam das mercadorias (não mais dos objetos da ordem da 

natureza) para se classificarem em função de uma lógica de afinidade e 

sentimentos compartilhados. Assim, as mercadorias são classificadas e, com 

efeito, passam a classificar os indivíduos reciprocamente. 

 

Palavras-chave: consumo; neotribalismo; totemismo. 



 

 

 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

 

Quadro 1: Pensamento selvagem x Pensamento burguês ...........................  57 
Quadro 2: Pensamento Selvagem ...............................................................  59 
Quadro 3: Pensamento Burguês .................................................................  59  
Diagrama 1: O consumo de mercadorias e a teoria do neotribalismo .........  71  
 



 

 

SUMÁRIO 
 
 

1.  INTRODUÇÃO ........................................................................... 01 
 

2. O CONSUMO .............................................................................. 07 
2.1 UM PROCESSO HISTÓRICO: DE PRODUTORES A CONSUMIDORES .....  07 
2.2 EM BUSCA DE UMA DEFINIÇÃO .....................................................  12  
2.3 CONSUMO COMO UM SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO .........................  18 
2.4 CONSUMO: UM ATO COLETIVO, UMA ESCOLHA INDIVIDUAL .............  25  
2.5 AS MERCADORIAS .......................................................................  29  

 2.5.1 Bens materiais ....................................................................  32 
 2.5.2 Bens culturais .....................................................................  32 
 2.5.3 Signos e marcas ..................................................................  34  

 
3. A METÁFORA DO NEOTRIBALISMO ........................................... 38 
3.1 AS RELAÇÕES DO NEOTRIBALISMO COM O TRIBALISMO CLÁSSICO ..  40 
3.2 ALGUNS ASPECTOS DO NEOTRIBALISMO .......................................  45 
3.3 CONSUMO E O NEOTRIBALISMO ....................................................  47 
3.4 TOTEMISMO ................................................................................  50 

  
4. O TOTEMISMO DAS MERCADORIAS NO NEOTRIBALISMO ......... 54 
4.1 A PUBLICIDADE, OUTRO OPERADOR TOTÊMICO? ............................  55 
4.2 MERCADORIAS COMO TOTENS ......................................................  65 
 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS .......................................................... 75 

 
REFERÊNCIAS .................................................................................. 79 
 



1 

 

1. INTRODUÇÃO 
  
 
 A totemização das mercadorias é uma proposta de trabalho teórico que 

não poderia ser explicada em poucas linhas, são inúmeros aspectos que devem 

ser considerados para se obter êxito na discussão teórica. Portanto, os que se 

propõem a escrever ficam incumbidos de uma tarefa bastante árdua e, não 

menos, prazerosa que é explorar uma temática que possibilita pensar na 

metáfora dos membros de um microgrupo social contemporâneo em relação a 

tribos de sociedades “primitivas”. Além disso, as relações dos objetos dessas 

sociedades com as nossas mercadorias e, assim – igualmente ao que o etnólogo 

faz no seu ofício (MATTA, 1978) – tornando o exótico em familiar e o familiar em 

exótico, de uma maneira plausível e capaz de ser assimilada por todos.  

No nosso caso, algumas mercadorias se tornam objetos possuidores de um 

caráter totêmico, assim como nas tribos primitivas em que determinados 

objetos, animais, entre outros elementos da natureza se tornam totens para clãs 

e tribos. Isso quer dizer que o processo que buscaremos é uma espécie de 

“estranhamento” para com as mercadorias que consumimos, a fim de captar as 

intensas relações dos indivíduos com as mercadorias. Para as “tribos clássicas”, 

os objetos totêmicos eram de ordem natural enquanto, contemporaneamente na 

nossa sociedade, são os objetos manufaturados ou, melhor, certos tipos de 

mercadorias “eleitas” por uma ordem de afinidade entre os membros das 

“neotribos”. 

Frente ao que propomos, buscaremos construir o universo que cerca a 

nossa temática de maneira a possibilitar o seu entendimento. Isso quer dizer que 

para chegarmos à compreensão da possibilidade dessa relação totêmica de 

certas mercadorias com determinados grupos, tribos que as consomem, antes 

precisamos discutir certas noções que complexificam esse mosaico. Portanto, 

propomos estabelecer uma análise entre teorias do consumo e a metáfora do 

totemismo. Assim, no que tange o totemismo em relação a determinadas 

mercadorias que, por diferentes motivos, assumem propriedades totêmicas para 

determinados grupos, que tomamos a liberdade de chamar de neotribos. 

As relações que construímos partem de um esquema que, embora simples, 

não é extensamente (ou devidamente) explorado. Então, começamos pelo 

consumo, pois ainda que existam tipos de consumo, assim como noções diversas 

sobre ele, aquele que nos interessará observar é o que contém significados 
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compartilhados na sociedade ou em grupos da mesma1. Tratando-se, então, de 

um processo sociocultural. Pois, segundo Barbosa (2008), o consumo é o ponto 

central da reprodução social de qualquer sociedade. O que implica no fato de que 

o consumo acaba por contribuir no “encontro da identidade” do indivíduo, 

(Campbell, 2006). O consumo promove o encontro da identidade individual e, 

também, coletiva do indivíduo, externalizando-a e, assim, gerando a 

identificação entre sujeitos e grupos da sociedade em que convivem. Nessa 

lógica, são as mercadorias comuns aos indivíduos que promovem essa relação de 

identificação e identidade entre eles e o grupo2, então possuindo significados 

comuns aos membros de determinado grupo.  

Embora o consumo (em seu sentido amplo) não seja um tema recente, 

tampouco existente como um fenômeno que somente se encontra na sociedade 

contemporânea (apesar de que na nossa pareça ser um dos elementos centrais), 

ele se faz bastante pertinente e presente na esfera acadêmica. Na esfera do 

consumo, algumas das principais contribuições serão realizadas por Mary 

Douglas e Baron Isherwood, Néstor Garcia Canclini, Jean Baudrillard, Colin 

Campbell e Lívia Barbosa. 

Os totens, por sua vez, são os elementos organizadores de diversas tribos 

primitivas. Capazes de promover classificações, leis (regras), identificação, entre 

os membros: “O totemismo elabora um sistema recíproco de classificações que 

articula séries paralelas de diferenças e semelhanças entre a natureza e cultura” 

(ROCHA, 2000, p.7). A partir disso, a concepção do totemismo pode se 

desdobrar em várias situações, como já foi realizada em outros estudos que 

citaremos no decorrer da monografia. As principais contribuições nessa etapa 

serão dos autores Émile Durkheim, Lévi-Strauss e Everardo Rocha. 

Por fim, o que nos interessa pensar é que em muitos momentos o 

neotribalismo retorna a situações das tribos clássicas, e o totemismo é uma 

                                                           
1 Diferente daquele estudado de forma mensurável através de números de compra e 
perfis de consumo, etc. Em uma perspectiva do marketing, por exemplo. 
2 Certamente, as mercadorias com significados partilhados entre os membros de um 
grupo não são os únicos, talvez nem os principais, elementos que promovem a 
identidade ou a escolha do grupo (ou tribo) que o indivíduo se insere e se identifica. A 
escolha, o motivo da escolhas das mercadorias e as tribos que os indivíduos pertencerão, 
depende de diversos fatores: ambientais, psicológicos, escolhas, papéis representados 
pelo indivíduo em seus grupos de contato, etc. O que ocorre, para o nosso trabalho, é 
que partimos do pressuposto que esses diversos fatores resultam na escolha de 
mercadorias por uma ordem de afinidade e que resultam em uma classificação das 
“neotribos”. Portanto, os motivos das escolhas não nos interessam nesse momento. 
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delas. As neotribos possuem uma espécie de culto a determinados objetos 

(elegidos por elas próprias pelo fator de afinidade) e, deste modo, fazem com 

que essas mercadorias sejam a sua maneira de se identificar, além de promover 

regras comuns a todos os membros (regras de um “uso correto”, por exemplo), 

sendo um sistema de classificação intra e intergrupos/tribos. “A comunhão em 

torno de imagens, objetos, não está, nesse sentido, muito distante daquela que 

se exprimia, nas tribos tradicionais, em torno do totem, ou do herói” 

(MAFFESOLI, 1998b, p.103). É interessante assinalar que essas mercadorias (ou 

objetos) são os “cimentos sociais” que Maffesoli nos descreve – assim, 

promovendo pistas dessa acepção das mercadorias como totens. Nessa 

discussão sobre o neotribalismo, a nossa principal fonte é o Michel Maffesoli. 

As relações construídas com os elementos que se sucederão ao longo da 

monografia servirão para que se possibilite a compreensão da proposta do 

entendimento totêmico que certas mercadorias exercem sobre grupos que as 

consomem. Entretanto, essa apreensão se dará de forma teórica, pois não 

iremos promover uma etapa empírica neste momento da pesquisa. Uma vez que 

cremos que uma complexa discussão teórica se faz necessária diante das 

necessidades do tema neste primeiro momento.  

Nesse sentido, o trabalho que se segue começa a se justificar pelo caráter 

teórico de sua proposta, apesar de sabermos que as etapas empíricas sejam 

fundamentais para o desenvolvimento do conhecimento científico. Contudo, na 

etapa em que a nossa pesquisa se encontra, julgamos que o aprofundamento da 

questão teórica seja de mais valia do que partir para pesquisas de campo sem 

antes passar por uma completa e mister discussão teórica. Quanto à questão da 

importância da teoria no campo da Comunicação, LOPES (1990) discute essa 

questão da falta de teorização do nosso campo: 

 
Criticar o empiricismo não é (a não ser por má-fé) fazer defesa do 
teoricismo; é, antes, reconhecer a fraqueza do trabalho teórico no 
campo da Comunicação como a provável causa principal de nossa 
crise de identidade e da ausência de uma orientação substantiva 
na nossa pesquisa. O crescimento de um campo científico só se dá 
através do permanente confronto da teoria com os fatos [...]. 
Pressupor que a teoria seja um “luxo” no campo da Comunicação, 
ou poder abster-se dela, é uma impostura que deve ser recusada 
sob pena de privar o trabalho de pesquisa realizado nesse campo 
da própria condição de ciência. (LOPES, 1990, p. 122-123)  
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Se o foco da LOPES (1990) é combater a ausência da teorização ou a 

pouca importância que recebe essa nos trabalhos empíricos da Comunicação, 

então o aproveitamento do espaço de uma monografia para uma discussão 

teórica anterior a pesquisa de campo vai ao encontro as suas idéias. Seguindo a 

lógica que Lopes contesta, o percurso mais comodista e de pouca contribuição 

não nos interessará. 

Outro fato que leva a importância deste trabalho é a própria manifestação 

de se interessar em estudar o consumo. Desse modo, lembramo-nos que existe 

um certo “vício” científico no entendimento da “produção” ser a etapa mais 

importante, quando não, tida como de maior “valor”; já o consumo seria uma 

atividade menor, enquanto a produção seria uma atividade moralmente aceita 

(BARBOSA; CAMPBELL, 2006). Entretanto, é inegável a importância que o 

consumo passa a exercer na vida de cada indivíduo na sociedade a qual fazemos 

parte. Então o nosso trabalho busca contribuir nesse sentido: não ser mais um 

trabalho que se foca na “produção”, tanto no sentido amplo das Ciências 

Humanas quanto o da Comunicação Publicitária.  

Assim, como expusemos a tendência das pesquisas da Comunicação 

Publicitária serem focadas na produção (o suporte: texto ou anúncio), “[...] 

movendo-se prioritariamente em torno do estudo da linguagem centrada em si 

mesma, através de análises formais que não avançam na articulação com outras 

instâncias do social” (JACKS, 2001, p.211 apud PIEDRAS, 2009). Trazemos os 

seguintes dados, complementando o que afirmamos neste parágrafo, sobre os 

principais objetos de estudo desenvolvidos no Brasil na década de 90 nos 

trabalhos de publicidade: 

 
sâo majoritariamente as campanhas publicitárias (33 trabalhos) 
[...]. Quando não estão em questão a linguagem, a ideologia ou as 
estratégias de comunicação, os objetos de estudo passam a ser: 
estabelecimentos de ensino; os cursos e os alunos de publicidade; 
os receptores; as agências e profissionais de publicidade; as 
empresas; o mercado de pesquisa; os veículos e, mais 
recentemente, a Web (JACKS, 2001, p.209-210 apud PIEDRAS, 
2009). 
 

Portanto, é necessário dar espaço para pensar em outras e novas formas 

de pesquisar: “é preciso não ter medo de repisar, de voltar à carga por diversos 

ângulos, pois é muito difícil apreender um fenômeno grupal com instrumentos de 

análise que foram elaborados numa perspectiva política” (MAFFESOLI, 1998, 

p.122). 
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Nesse cenário, chegamos ao nosso problema de pesquisa: Os objetos 

manufaturados, entre outros tipos de mercadorias, possuem um uso que está 

muito além daquele que, aparentemente, encontra-se na função primária do 

próprio objeto. Esse uso além de suas funções básicas (ou a posse do mesmo) 

expõe significados atrelados a um entendimento compartilhado; o uso da 

metáfora do tribalismo, assim, especialmente no que tange os totens tribais, 

poderia compreender a representação que determinadas mercadorias exercem 

para os (micro)grupos sociais que as consomem? 

A partir disso, em suma, o nosso objetivo é promover uma discussão 

teórica sobre a possibilidade da metáfora do totemismo das mercadorias ser a 

mais adequada para representar as relações dos indivíduos e grupos com os 

objetos que os circundam. Para que isso ocorra, promoveremos a discussão 

conceitual sobre mercadorias e totens. Depois, discutiremos aspectos relevantes 

do consumo para a metáfora do tribalismo e, também, para as propriedades 

totêmicas das mercadorias. Além disso, os aspectos relevantes da metáfora do 

tribalismo, assim os relacionando com o consumo e o totemismo. 

Para que possamos responder essa pergunta e alcançarmos os objetivos 

propostos, dividimos este estudo em cinco capítulos. Sendo a primeira parte a 

introdução e a última as considerações finais. Depois, no segundo capítulo, 

intitulado “o consumo”, encontram-se diversos aspectos que contribuirão na 

construção do caráter totêmico das mercadorias. Primeiro, buscamos uma 

definição que possa compreender a nossa empreitada; seguindo, então, para 

discussões pertinentes, tais como a coletividade do ato, a busca do entendimento 

do consumo como um sistema de classificação e, por fim, uma discussão sobre 

os tipos conceituais de mercadorias. 

Na terceira etapa da monografia, intitulada “a metáfora do neotribalismo”, 

ver-se-á um diálogo entre o tribalismo clássico e o neotribalismo, semelhanças e 

diferenças entre ambos. Depois, questões pertinentes do neotribalismo para os 

nossos fins e, encerrando o capítulo, uma discussão sobre o conceito de 

totemismo e suas possibilidades – possibilitando o adequado entendimento da 

totemização das mercadorias. Já no quarto capitulo, nomeado “o totemismo das 

mercadorias no neotribalismo”, veremos – primeiramente – a construção que 

Everardo Rocha realiza sobre a publicidade como o legítimo “operador totêmico” 

contemporâneo e suas contradições. Em seguida, a discussão da possibilidade da 

compreensão das mercadorias como totens contemporâneos. 
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Enfim, o que realizamos no decorrer deste estudo foi um esforço para 

entender e propor uma metafórica forma de refletir sobre as relações entre 

indivíduos, microgrupos sociais e o consumo – esperamos que tal objetivo seja 

adequadamente exercido. Em parte acreditamos que o mérito deste trabalho se 

encontra no fato de provocar reflexões de como se dá a relação social entre 

esses três “objetos” (consumo, totemismo, neotribalismo), realizando isso com 

base na argumentação sólida de autores que serão apresentados ao longo deste 

trabalho. Outrossim, não nos resignamos a utilizar do senso comum como 

pressuposto: sempre que houver a necessidade, retomaremos conceitos para 

tornar a discussão clara. Além disso, outro mérito do trabalho é a tentativa de 

trazer em evidência a intensa relação dos indivíduos e dos microgrupos sociais 

contemporâneos com as mercadorias. 

Em suma, antes de provar empiricamente a relação totêmica do sistema 

classificatório que as mercadorias impõem aos indivíduos lotados em neotribos, 

neste momento, fizemo-la de modo teórico. Ressalvando que as mercadorias são 

levadas à classificação em função da classificação prévia e natural do ser 

humano em função da afinidade com as “coisas”. Precisamos ponderar sobre a 

suposta força e capacidade de persuasão que se atribui à publicidade, que insiste 

retornar as discussões acadêmicas como uma espécie de mote de autopromoção 

– isso não quer dizer que a publicidade não tenha o seu mérito, não estamos 

questionando os efeitos da publicidade e propaganda, mas só acrescentando um 

novo elemento para a discussão da metáfora do neotribalismo e, por sua vez, 

levantar a hipótese da totemização das mercadorias nessa perspectiva teórica.  

O que se concluiu, por fim, é que na sociedade de consumo uma parte das 

relações dos indivíduos com as mercadorias se realiza em função de uma ordem 

afetiva na qual, desse modo, precede a classificação social dos microgrupos que, 

então, realiza-se pelas relações de sentimento compartilhado das mercadorias. 
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2. O CONSUMO 

 
 
 O consumo, de modo genérico, pode possuir diversos significados como, 

também, ser objeto de estudo de diferentes áreas. Para o nosso trabalho, vamos 

trabalhar com a ideia de que o consumo é uma maneira de se reproduzir física e 

socialmente, ou seja, todo e qualquer ato de consumo é uma manifestação 

cultural. Essa manifestação estabelece uma conexão de significados 

compartilhados entre os membros seja do grupo, seja da sociedade.  

Questão essa que implicará nos subseqüentes capítulos, pois como já 

apresentamos no capítulo introdutório, as relações entre a totemização das 

mercadorias estão ligadas diretamente a tópicos pertencentes à discussão do 

consumo. Nesse sentido, o consumo parece assumir a forma de um sistema 

classificatório e, dessa maneira, buscaremos construir esse diálogo entre os 

autores os quais contribuem para tal entendimento. 

Neste capítulo, primeiro, partiremos de uma contextualização do processo 

histórico para uma busca do conceito adequado do fenômeno social do consumo 

para a nossa proposta como, também, a sua construção como um sistema de 

classificação. Em seguida, questionamos a ocorrência de o objeto de análise 

deste capítulo ser, por inúmeras vezes, entendida como um ato individual (ou 

individualista), o que – por si só – contradiz qualquer idéia de compartilhamento 

de significado. Depois, fechando o capítulo, uma discussão sobre os tipos 

conceituais de mercadorias. 

 
 
2.1 UM PROCESSO HISTÓRICO: DE PRODUTORES A CONSUMIDORES 

 
 

O consumo é um fenômeno regularmente debatido na sociedade 

contemporânea, contudo é necessário lembrar que o consumo não existe 

somente às luzes da nossa época. Acontece que este fenômeno social em 

questão é um processo natural do ser humano e, ainda mais, quando em 

sociedade; primeiramente no sentido de consumo para a subsistência, passando 

para o consumo cultural (no seu sentido amplo) e, por fim, tornando o ser 

humano contemporâneo, através de um longo processo histórico, em um 

consumidor de mercado.  
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Para Bauman (2008), essa transformação está atrelada a passagem de 

uma sociedade de produtores para uma de consumidores. O autor diferencia 

ambas as sociedades e questiona o fato de ser “comum se pensar” que os 

indivíduos contemporâneos são movidos ao consumismo pelo desejo da posse, 

da acumulação de bens. Contudo, tais impressões são, na verdade, condições da 

sociedade de produtores, não o contrário: 

 
A sociedade de produtores, principal modelo societário da fase 
“sólida” da modernidade, foi basicamente orientada para a 
segurança. Nessa busca, apostou no desejo humano de um 
ambiente confortável, ordenado, regular, transparente e, como 
prova disso, duradouro, resistente ao tempo e seguro. (BAUMAN, 
2008, p.42) 
 

Isso indica que a apropriação e a posse de bens que garantiriam o 

“conforto e o respeito” eram o principal objetivo de tal época. Os bens eram 

grandes, pesados e duráveis. Essas características contidas nos objetos e bens 

de consumo tinham como objetivo primário a promoção de uma espécie de 

segurança aos seus portadores3: “Sendo a segurança a longo prazo o principal 

propósito e o maior valor, os bens adquiridos não se destinavam ao consumo 

imediato – pelo contrário, deviam ser protegidos da depreciação ou dispersão e 

permanecer intactos.” (BAUMAN, 2008, p.42-43) 

O consumo “imediato” dos bens poderia ser sentido ou interpretado como 

um pecado ou falta de providência. Essa lógica, em certos casos, poderia ser 

vista nitidamente até alguns anos atrás; talvez as pessoas de idade mais 

avançada ainda permaneçam com os hábitos de outrora: poupar e preservar, 

“não gastar” o bem ou objeto adquirido.  

Ao que tudo indica, há uma preponderância do consumo contínuo e 

imediato na sociedade contemporânea, em parte pela abundância de 

possibilidades e recursos (ainda que esgotáveis e não preservados), por outro 

lado, por todo um sistema possuído de diversos dispositivos4 que estimulam o 

consumo, o descarte e uma nova compra quase que simultaneamente.  

                                                           
3  Não há dúvidas que a “distinção” promovida pela posse de tais bens duráveis também 
era um dos motivos que levava ao seu consumo/posse. Nas palavras de Bauman (2008), 
o seu consumo era pela “segurança” a qual discutimos no parágrafo e, também, o 
“respeito” promovido pela posse do bem perante aos demais indivíduos. 
4 Nesse sentido, o célebre gadget. Apesar de invariavelmente mencionarmos e fazermos 
alusão a estes, não está no escopo do trabalho explorar profundamente os dispositivos 
da sociedade de consumo.  
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O que o ser humano de outrora desejava era uma segurança, uma 

estabilidade que os bens poderiam promover, sendo – também – herdados. As 

jóias, a exemplo, promoviam tal segurança aos seus portadores, visto que seu 

brilho permanecia conforme os anos passavam, pois essa é uma de suas 

propriedades intrínsecas (BAUMAN, 2008). Assim, o exato contrário na sociedade 

dos consumidores: 

 
O consumismo, em aguda oposição às formas de vida precedentes, 
associa a felicidade não tanto à satisfação de necessidades (como 
suas “versões oficiais” tendem a deixar implícito), mas a um 
volume e uma intensidade de desejos sempre crescentes, o que 
por sua vez implica o uso imediato e a rápida substituição dos 
objetos destinados a satisfazê-la. (BAUMAN, 2008, p.44) 

 
Contudo, desde este momento do trabalho, devemos observar que o 

consumismo, fruto de uma sociedade de consumidores, não implica na sua 

“instabilidade” preconizada pelo próprio Zygmunt Bauman e, também, devemos 

refletir se o que o autor propõe acontece em uma parcela considerável da 

sociedade, ou seja, generalizadamente. Embora haja uma “impressão” de 

instabilidade devido ao consumo de diversas mercadorias, a coesão social 

permanece intacta por inúmeros motivos. Campbell reflete que a enorme oferta 

de mercadorias favorece o oposto da instabilidade: “o consumo, longe de 

exacerbar a ‘crise de identidade’, é, na verdade, a principal atividade pela qual 

os indivíduos geralmente resolvem esse dilema.” (CAMPBELL, 2006, p.51), assim 

a “a proliferação de escolhas, característica da sociedade consumidora moderna, 

é essencial para que venhamos a descobrir quem somos.” (Ibidem, p.52). Logo, 

quanto mais ofertas disponíveis, mais fácil será de se “autorreconhecer” e, 

também, reconhecer os demais indivíduos na sociedade; o que facilita a 

integração dos indivíduos com os grupos5.  

Entretanto, reconhecer a mudança de uma sociedade de produtores para 

uma de consumidores não basta para as nossas intenções, por isso recorremos a 

Barbosa (2008). A autora constrói um panorama das mudanças históricas que 

originaram a sociedade de consumo6 através de um aparato de pesquisas de 

outros autores, cujas informações se mostram de grande valor ao nosso estudo 
                                                           
5 O que importa, no caso, não é o objeto ou a mercadoria, mas as relações construídas 
através deles, ou seja, é o simbólico das mercadorias que é importante, não o bem em 
si. Fato que será mais bem analisado subseqüentemente.  
6 Diferentemente de Zygmunt Bauman, Lívia Barbosa chama a “sociedade de 
consumidores” de “sociedade de consumo”, assim como a maior parte dos demais 
acadêmicos. 
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em função do fato de que essas mudanças refletem no consumo da sociedade 

por inteira, ou seja, nos grupos, nas tribos contemporâneas. 

A primeira questão evidenciada por Barbosa (2008) é que “embora 

permaneçam disputas em torno do ‘quando’ aconteceu a sociedade de consumo, 

variando deste o século XVI até o XVIII, existe, por outro lado, um relativo 

consenso em que consistiram as mudanças que ocorreram” (BARBOSA, 2008, 

p.18). Uma dessas mudanças está no surgimento de um conjunto de novas 

mercadorias do oriente a partir do século XVI, entretanto, esses novos itens não 

se tratavam de objetos que caracterizavam um consumo de “necessidade”; 

Barbosa (2008) aponta que dentre esses novos itens oriundos do oriente se 

encontravam: botões, brinquedos, fitas, veludos, louças para casa, fivelas de 

cinto, alimentos e bebidas, etc. 

 
Outras mudanças afetaram a dimensão cultural de forma 
particular. O aparecimento do romance ficcional moderno, o 
aumento do grau de literariedade da população, a prática da 
leitura silenciosa, a preocupação com novas formas de lazer, a 
construção de uma nova subjetividade, a valorização do amor 
romântico e a expansão da ideologia individualista são algumas 
das novidades registradas pelos historiadores. (BARBOSA, 2008, 
p.19) 
 

O trecho acima nos expõe uma nova realidade, pois não só das 

possibilidades de bens de consumo como, também, o início de uma percepção 

simbólica que fornece base à contemporaneidade. É nessa época que se iniciam 

os primeiros passos a valorização do indivíduo em detrimento a pensamentos 

coletivos por si só.  

A seguinte observação se refere à passagem da economia das sociedades 

tradicionais: essas focavam a unidade de produção e de consumo na estrutura 

familiar, o “clã”. A sociedade posterior, por outro lado, era composta pelos seus 

grupos de status.  

 
Grupos com estilos de vida previamente definidos e manifestos na 
escolha de roupas, atividades de lazer, padrões alimentares, bens 
de consumo e comportamento em relação aos quais as escolhas 
individuais encontravam-se subordinadas e condicionadas. Todo o 
estilo de vida desses grupos de status era controlado e regulado, 
em parte, pelas leis suntuárias. (BARBOSA, 2008, p.20) 
 

Essas leis “obrigavam” com que cada grupo social consumisse aquilo que 

pertencesse a sua casta. Deste modo, o próprio consumo e posse de 

determinados itens demarcavam a posição social – independente da renda. “Essa 
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relação de dependência entre status e estilo de vida e de independência em 

relação à renda é inteiramente rompida na sociedade contemporânea 

individualista e de mercado.” (BARBOSA, 2008, p.21). Tal situação implica 

diretamente no momento o qual estamos presenciando: independente do 

nascimento, desde que possua o capital para comprar, pode-se possuir qualquer 

objeto.  

“O que existe hoje seria uma multiplicidade de grupos, tribos urbanas e 

indivíduos criando as suas próprias modas. Em vez de olharmos para cima, 

olharíamos para os lados” (Ibidem, p.21-22). Ademais, essa mudança na 

sociedade permitiu que houvesse uma liberdade nas escolhas individuais, 

possibilitando identificações que não estariam relacionadas com o nascimento ou, 

propriamente, as posses7 que lhe seriam designadas por lei. Outrossim, os 

objetos que agora podem ser livremente escolhidos e consumidos (embora ainda 

haja pré-requisitos de outros gêneros) servem para o surgimento dos laços, dos 

vínculos entre os seus consumidores, ou seja, a identificação com os seus pares. 

Assim: 

 
Objeto algum é oferecido ao consumo em um único tipo. O que 
pode ser recusado a você é a possibilidade material de comprá-lo. 
Mas aquilo que lhe é dado a priori na nossa sociedade industrial 
como graça coletiva e como signo de uma liberdade formal, é a 
escolha. Sobre tal disponibilidade repousa a “personalização”. 
(BAUDRILLARD, 2009, p.149) 
 

Por sua vez, a “personalização” exige uma proliferação de objetos e 

nuances por mais mínimos que esses sejam: 

 
Ao multiplicar os objetos, a sociedade desvia para eles a faculdade 
de escolher e neutraliza assim o perigo que sempre constitui para 
ela esta exigência pessoal. Fica claro a partir daí que a noção de 
“personalização” é mais do que um argumento publicitário: é um 
conceito ideológico fundamental de uma sociedade que visa, 
“personalizando” os objetos e as crenças, integrar melhor as 
pessoas. (Ibidem) 
 

O que Baudrillard (2009) propõe é que não seria mais função da 

sociedade, do Estado e de suas leis o regimento sobre a classificação dos grupos 

sociais, a própria livre escolha dos objetos é que forneceria essa identificação. 

                                                           
7 Evidentemente, lembramos que existe toda uma série de opções e fatos “não-
opcionais”. Nessas escolhas, gênero, classe, grupo étnico, entre outras variáveis, que 
não são passíveis de escolha, são relacionadas com um conjunto de outras variáveis e 
opções dos indivíduos. 
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Assim, promovendo a distinção entre os grupos da sociedade e os “semelhantes” 

podendo se integrar facilmente. 

A “personalização” que Jean Baudrillard se refere, também, leva-nos ao 

segundo elemento que Lívia Barbosa ressalta: a transição do consumo de pátina8 

para o consumo da moda. Em outros tempos, os objetos possuidores da “pátina” 

eram capazes de conferir aos seus possuidores tradição, nobreza e status, 

através do seu ciclo de durabilidade. Diferentemente disso, a moda valoriza o 

novo e o individualizado, com efeito, “a moda é denominada pela lógica das 

mudanças menores” (BARBOSA, 2008, p.25): 

 
Naturalmente, quanto mais o objeto deve responder a exigências 
de personalização, mais suas características essenciais são 
sobrecarregadas de servitudes exteriores.” (BAUDRILLARD, 2009, 
p.150) 

 
Pois, bem entendido, todas estas diferenças ‘específicas’ são por 
sua vez retomadas e serializadas na produção industrial. É esta 
seriação segunda que constitui a moda. (Ibidem, p.151)  
 

Isso quer dizer que os objetos e mercadorias que são utilizados como itens 

de “personalização” individual, na verdade, não passam de uma ilusão de um 

modelo original e único: 

 
É pois através de uma idéia vaga e comum a todos que cada um 
vai se sentir absolutamente singular. E reciprocamente é 
singularizando-se continuamente segundo o leque das diferenças 
seriais que se reativa o consenso imaginário que constitui a ideia 
do modelo. Personalização e integração andam rigorosamente lado 
a lado. É o milagre do sistema. (Ibidem, p.153) 
 

 A sensação de “singularidade” que o objeto remete aos indivíduos que a 

possuem é puramente imaginária e nunca absolutamente atingida. No mesmo 

sentido, a personalização do que compramos, mesmo sendo uma escolha 

individual de objetos e mercadorias, existe no imaginário comum. A função do 

simbólico que os objetos e mercadorias possuem (e são consumidos com base 

nela) reside no objetivo da integração social. 

 
 
2.2 EM BUSCA DE UMA DEFINIÇÃO 

 
 

                                                           
8 “A pátina é a marca do tempo deixada nos objetos, indicando que os mesmos 
pertencem e são usados pela mesma família há gerações” (BARBOSA, 2008, p.25) 
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É de grande valia lembrar que embora a nossa sociedade ocidental tenha 

passado por todo um processo histórico que a transformou na chamada 

“sociedade de consumo”, sendo caracterizada (principalmente) pela atividade de 

consumir, porém esse é um fato que não exclusivo da contemporaneidade ou de 

a nossa civilização. Isso quer dizer que todas as sociedades, ou seja, não só a 

nossa sociedade ocidental, têm em comum o fato de usar e consumir diferentes 

objetos para, então, reproduzir-se física e socialmente9. 

 
O confronto das sociedades modernas com as “arcaicas” permite 
ver que em todas as sociedades os bens exercem muitas funções, 
e que a mercantil é apenas uma delas. Nós homens 
intercambiamos objetos para satisfazer necessidades que fixamos 
culturalmente, para integrarmo-nos com outros e para nos 
distinguirmos de longe, para realizar desejos e para pensar nossa 
situação no mundo, para controlar o fluxo errático dos desejos e 
dar-lhe constância ou segurança em instituições e rituais. 
(CANCLINI, 1997, p.66-67) 

 
 Também condizente com essa idéia, complementamos que: 

 
[...] toda e qualquer sociedade faz um uso do universo material a 
sua volta para se reproduzir física e socialmente. Os mesmos 
objetos, bens e serviços que matam nossa fome, nos abrigam do 
tempo, saciam nossa sede, entre outras “necessidades” físicas e 
biológicas, são consumidos no sentido de “esgotamento”, e 
utilizados também para mediar nossas relações sociais, nos 
conferir status, “construir” identidades e estabelecer fronteiras 
entre grupos e pessoas. (BARBOSA; CAMPBELL, 2006, p. 22) 
 

Como vimos, então, o consumo não é um fenômeno que somente cabe a 

nossa sociedade. Segundo Barbosa (2008), o consumo é o ponto central da 

reprodução social de qualquer sociedade, com efeito, trata-se de um processo 

sociocultural:  

 
[...] todo e qualquer ato de consumo é essencialmente cultural. As 
atividades triviais como beber, comer, se vestir, entre outras, 
reproduzem e estabelecem mediações entre estruturas de 
significados e o fluxo da vida social através dos quais identidades, 
relações e instituições sociais são formadas, mantidas e mudadas 
ao longo do tempo. (BARBOSA, 2008, p.13) 
 

Se em todas as sociedades os objetos são consumidos para fins de 

reprodução física e/ou social, então por que a nossa sociedade é taxada como 

                                                           
9 Estes objetos não estão ligados, obrigatoriamente, a função mercantil, podendo ser, por 
exemplo, objetos utilizados de maneira simbólica, com seus sentidos compartilhados 
entre os membros dessa determinada sociedade para fins de distinção ou pertencimento. 
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“Sociedade do Consumo”? Para responder essa questão, recorremos a Barbosa 

(2008), pois segundo a autora esse rótulo de sociedade de consumo nos indica 

um “tipo” de consumo em particular que caracteriza a nossa sociedade e, ao 

mesmo tempo, específicos arranjos institucionais, maneiras de classificação e 

valores particulares, resultando em funções que vão além da simples satisfação 

das necessidades materiais e/ou da reprodução social.  

Por conseguinte, buscamos a definição para o fenômeno do consumo que 

fosse passível à nossa perspectiva, nesse passo, recorremos ao Néstor García 

Canclini: “O consumo é o conjunto de processos socioculturais em que se 

realizam a apropriação e os usos dos produtos” (CANCLINI, 1997, p.53). Essa 

definição proporciona-nos o entendimento que o consumo está além dos simples 

atos de compras com intenções de exercitar os “gostos, caprichos e compras 

irrefletidas” (Ibidem). De maneira não diferente ao que Canclini propõe como 

definição para o consumo, Lívia Barbosa e Colin Campbell conceituam da 

seguinte maneira: 

 
[...] na sociedade contemporânea, o consumo é ao mesmo tempo 
um processo social que diz respeito a múltiplas formas de provisão 
de bens e serviços e a diferentes formas de acesso a esses 
mesmos bens e serviços; um mecanismo social percebido pelas 
ciências sociais como produtor de sentido e de identidades, 
independente da aquisição de um bem; uma estratégia utilizada no 
cotidiano pelos mais diferentes grupos sociais para definir diversas 
situações em termos de direito, estilo de vida e identidades; e uma 
categoria central na definição da sociedade contemporânea. 
(BARBOSA; CAMPBELL, 2006, p. 26) 

 
 Com se observa, o consumo necessita ser encarado de maneira que as 

relações sociais entre os indivíduos e grupos sociais sejam contempladas, 

conseqüentemente, não se trata de uma escolha pueril, inconseqüente ou um 

modo de subterfúgio.  

 
O consumo tem de ser reconhecido como parte integrante do 
mesmo sistema social que explica a disposição para o trabalho, ele 
próprio parte integrante da necessidade social de relacionar-se 
com outras pessoas, e de ter materiais mediadores para essas 
relações. (DOUGLAS; ISHERWOOD, 2006, p.26) 
 

 Nesse ponto é que se deve compreender o consumo como um fenômeno 

de igual importância ao trabalho, não uma atividade de menor valor como alguns 

moralistas a consideram. Mary Douglas e Baron Isherwood deixaram claro, ainda 

nos anos 70, a importância do processo de consumo: ele é mais um dos 
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elementos que medeiam às relações sociais entre os indivíduos que compõem a 

sociedade em questão, sendo tal atividade exercida através dos bens e 

mercadorias. 

 Diferentemente disso, algumas outras áreas do conhecimento observam o 

consumo tal como números e satisfações que diversos consumidores têm em 

comum, “no sentido mais básico, portanto, consumo, para os economistas e 

também os profissionais do marketing, é um processo individual, quantificável de 

satisfação de necessidades individuais bem definidas” (BARBOSA; CAMPBELL, 

2006, p. 26). Essa maneira de abordar o tema não compreende a questão do 

consumo por completo, pois somente envolve a “racionalidade econômica” da 

mesma, dispensando qualquer outro fator que porventura possa estar junto. 

Logo, o indivíduo faria compras, escolhas e usos independentemente de outros 

fatores. Seria, então, uma singela escolha individual que não tem relação alguma 

com o social. 

 Em razão disso, retomamos a proposição do Canclini (1997), pois a 

abordagem sobre o consumo tal qual “um conjunto de processos socioculturais 

em que se realizam a apropriação e os usos dos produtos” (CANCLINI, 1997, 

p.53), possibilita encará-lo sob três perspectivas: “racionalidade econômica”, 

“racionalidade sóciopolítica interativa” e “aspectos simbólicos e estéticos da 

racionalidade consumidora”. 

 No primeiro sentido, a “racionalidade econômica” é o momento de 

encontro do seguinte ciclo: 

 
Estudos de diversas correntes consideram o consumo como um 
momento do ciclo de produção e da reprodução social: é o lugar 
em que se completa o processo iniciado com a geração de 
produtos, onde se realiza a expansão do capital e se reproduz a 
força de trabalho. (CANCLINI, 1997, p.53) 
 

 Sob a óptica desse aspecto, os enfoques de estudos não se atém aos 

gostos e necessidades individuais e maneira que eles influem no consumo 

propriamente dito. Na verdade, apóiam-se na observação de “o modo como se 

planifica a distribuição dos bens depende das grandes estruturas de 

administração do capital” (Ibidem). A estrutura macrossocial que promove o 

acesso, a distribuição e o consumo dos bens – embora a estratégia envolvida nos 

itens que citamos, ainda cabe a quem consumirá a sua escolha, dentro de suas 

possibilidades. 
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 Já a “racionalidade sociopolítica interativa” vê na proliferação de objetos e 

de marcas, de redes de comunicação e de acesso ao consumo, a partir das 

demandas dos consumidores sobre as regras de distinção entre grupos, 

expansão educacional, da moda como “intervencionistas” no processo – o 

consumo continua sendo um local dos conflitos de distribuição e apropriação de 

bens das classes: 

 
Quando vemos a proliferação de objetos e de marcas, de redes de 
comunicação e de acesso ao consumo, a partir da perspectiva dos 
movimentos de consumidores e de suas demandas, percebemos 
que as regras – móveis – da distinção entre os grupos, da 
expansão educacional e das inovações tecnológicas e da moda 
também intervêm nestes processos. O consumo, diz Manuel 
Castells, é um lugar onde os conflitos entre classes, originados 
pela desigual participação na estrutura produtiva, ganham 
continuidade através da distribuição dos bens. Consumir é 
participar de um cenário de disputas por aquilo que a sociedade 
produz e pelos modos de usá-la. (Ibidem, p.54) 

  
  A “racionalidade sociopolítica interativa” também inclui no debate as 

questões territoriais e populares. Ademais, a face política do consumo é 

projetada nesse elemento: a importância do poder do consumo como 

possibilidade de barganha com os eleitores. 

     O fato é que a seguinte perspectiva, “aspectos simbólicos e estéticos da 

racionalidade consumidores” não contradiz a anterior, mas se prende ao poder 

de distinção entre as classes e os grupos que o consumo do simbólico dos bens 

determina. Primeiramente, não importa o bem, a mercadoria em si, no entanto, 

o que passa a importar é toda a construção simbólica, o significado, que tal 

objeto possuiu.  

 
É preciso estabelecer claramente que não são os objetos e os 
produtos materiais que são objeto de consumo: estes são apenas 
objeto da necessidade e da satisfação. Em todos os tempos 
comprou-se, possuiu-se, usufruiu-se, gastou-se – e contudo não 
se “consumiu”. (BAUDRILLARD, 2009, p.206) 

 
Logo, “nas sociedades contemporâneas boa parte da racionalidade das 

relações sociais se constrói, mais do que na luta pelos meios de produção, da 

disputa pela apropriação dos meios de distinção simbólica” (Canclini, 1997, p.55-

56), assim fica evidente a relação dos sistemas de classificação que decorrem da 

necessidade de se distinguir seguindo uma ordem lógica de afinidade – noção 

que discutiremos apropriadamente depois. Isso por que, na contemporaneidade, 

o objeto – a sua propriedade material – em si não é o mais importante do 
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consumo; o consumo, tampouco, é o fenômeno da “abundância” e soberba: “é 

ele [o consumo] a totalidade virtual de todos os objetos e mensagens 

constituídos de agora então em um discurso cada vez mais coerente. O 

consumo, pelo fato de possuir um sentido, é uma atividade de manipulação 

sistemática de signos” (BAUDRILLARD, 2009, p.206). 

 Sob a perspectiva dos “aspectos simbólicos e estéticos da racionalidade 

consumidora”, como pudemos ver anteriormente, percebe-se o consumo como 

um lugar de diferenciação e distinção entre as classes e grupos, isso faz com que 

haja uma construção ímpar sobre os signos que se encontram sobre os bens, por 

exemplo, atribuindo determinado status aos seus possuidores, além de 

identificá-los entre si. 

A lógica da apropriação de bens nesta perspectiva não se encontra na 

satisfação das necessidades, mas sim na escassez (artificial ou não) desses bens 

e da impossibilidade dos demais possuírem o bem (CANCLINI, 1997). Nesta 

parte, fazemos a observação, igualmente a Néstor Garcia Canclini, que é 

necessário que os demais membros da sociedade compartilhem o mesmo 

significado do determinado bem em questão, do contrário, não haveria uma 

distinção ou identificação alguma. 

Para exemplificar a situação descrita acima, poderíamos nos recordar de 

quando um indivíduo de outra sociedade ou grupo porta consigo determinado 

objeto, mas não há resultado (significado) ao expor para outros indivíduos que 

não de seu grupo. Assim, buscando um exemplo hipotético de etnografia das 

tribos indígenas, para nós o significado de um indígena que possuiu um colar 

feito de dentes humanos não é o mesmo para ele e sua tribo, pois para seu 

grupo essa é a prova de ser um grande guerreiro, quanto mais dentes de 

guerreiros de tribos inimigas possuir em seu colar. Se esse exemplo é longínquo 

por demais a nossa realidade, podemos nos familiarizar quando o colocamos em 

perspectiva com a nossa própria realidade: os jovens de certas tribos urbanas 

adornam seus pescoços também com colares, dessa vez não de dentes 

humanos, mas de prata e quanto mais grossos forem, maior será o prestígio 

perante a sua tribo urbana; outras tribos urbanas ou grupos sociais, contudo, 

vêem esses colares, no mínimo, com uma estranheza que questiona o “bom-

gosto” dos portadores. Isso quer dizer que o significado do objeto está 

diretamente ligado ao compartilhamento do grupo/tribo: se por um lado ele o 

identifica, também o distingue. 
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Não obstante, Canclini (1997) também não exclui a possibilidade de 

encarar o consumo de maneira antropológica, portanto, como um ritual cultural: 

“os grupos selecionam e fixam – graças a acordos coletivos – os significados que 

regulam a vida” (CANCLINI, 1997, p.58). Os rituais, ou seja, o uso e a maneira 

de apropriação que cada grupo realiza das mercadorias e objetos as tornam – 

além de uma relação sociocultural – um modo de preservar os significados em 

comum, por exemplo, conter modificações mais profundas.  

Fatos esses que nos interessam, pois em virtude de somente com a 

intersecção de pontos relativos às duas últimas perspectivas que Canclini propõe 

é que encontramos respaldo para pensar sobre o consumo das mercadorias e a 

metáfora da totemização, aliás, é válido frisar a sugestão de Mary Douglas e 

Baron Isherwood: “esqueçamos sua utilidade [das mercadorias] e tentemos em 

seu lugar a idéia de que as mercadorias são boas para pensar” (DOUGLAS; 

ISHERWOOD, 2006, p.108). Em suma, os aspectos simbólicos estão diretamente 

ligados aos rituais das mercadorias que os grupos assumem como seus, 

utilizando-as e apropriando-se de maneira singular e particular de cada item que 

se relacionam. 

 
 

2.3 CONSUMO COMO UM SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO 

 
 
 Como vimos ao longo do subcapítulo anterior, o consumo de quaisquer 

mercadorias não é uma simples ostentação, ou o momento onde a futilidade e 

desejos de “menor valor moral” se realizam, pois por mais que uma compra 

pareça irrefletida ou automática, no fundo (ou nem tão profundamente) 

encontram-se reflexos culturais. Tal como Barbosa (2008) propõe que todo ato 

de consumo é essencialmente cultural que, por sua vez, manifesta significados 

entendidos entre os demais membros da sociedade. 

 Por isso, devemos atentar às proposições que tratam o fenômeno do 

consumo com um modo de distinção e identificação. Dessa maneira, vamos ao 

encontro de as abordagens do consumo como um ritual e os “aspectos simbólicos 

e estéticos da racionalidade consumidora” os quais Canclini (1997) projeta em 

sua obra. Assim, segundo a hipótese do autor:  

 
[...] quando selecionamos os bens e nos apropriamos deles, 
definimos o que consideramos publicamente valioso, bem como os 
modos com que nos integramos e nos distinguimos na sociedade, 
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como que combinamos o pragmático e o aprazível. (CANCLINI, 
1997, p.21) 

 
 Isso implica pensar que o consumo de mercadorias passa a representar 

um novo sistema de classificação. Como pudemos ver anteriormente, segundo 

Jean Baudrillard (2009), a sociedade colocou sob a responsabilidade do consumo 

a classificação dos indivíduos através dos objetos, deixando de ser ela a 

responsável direta pela classificação dos indivíduos, grupos, etc. 

 Ao escolhermos os bens e mercadorias que nos “servirão”, estamos mais 

do que as utilizando (com base no valor de uso10), elas passam a nos 

representar socialmente. Contudo, ainda é válido ressaltar que essa “escolha” é 

relativamente virtual, pois essa está impregnada de fatores externos os quais, 

como já discutimos, nem sempre são de livre opção e desejo da pessoa. Assim, 

embora algumas das escolhas sejam, de fato, opções que o indivíduo realiza, 

para outras só lhe resta a compactuar com o “esquema”: 

 
O consumidor vive as suas condutas distintivas como liberdade e 
como aspiração, como escolha, e não como condicionamento de 
diferenciação e de obediência a um código. Diferenciar-se equivale 
sempre a instaurar a ordem total das diferenças, que constitui sem 
mais o facto da sociedade total e ultrapassa inelutavelmente o 
indivíduo. (BAUDRILLARD, 1995, p.60) 

 
Embora feita à ressalva acima, que nos impede de pensar o consumo 

como a “absoluta e livre manifestação de escolhas do indivíduo”, a posse de 

determinados objetos compreende uma espécie de identificação afetual e (até 

certo ponto) individual entre os que possuem as mesmas mercadorias e, 

também, fazem o mesmo tipo uso, neste caso, simbólico. Além disso, essas 

mercadorias consumidas agem como uma espécie de potencializador de um 

sistema de classificação social. Isso porque “Vamos nos afastando da época em 

que as identidades se definiam por essências a-históricas: atualmente 

configuram-se no consumo, dependem daquilo que se possui, ou daquilo que se 

pode chegar a possuir.” (CANCLINI, 1997, p.15). 

 
Pode-se dizer que o “consumismo” é um tipo de arranjo social 
resultante da reciclagem de vontades, desejos e anseios humanos 

                                                           
10 Podemos observar centenas de objetos que não possuem valor de uso concreto, são 
“banais”. Contudo, tal afirmação só pode ser verdadeira quando referida ao sentido do 
uso, pois o significado, o simbólico que possuem os objetos é o que não permite chamá-
los de “banais”: “o objeto contemporâneo já não consiste em servir para alguma coisa, 
mas em significar” (BAUDRILLARD, 1995, p.124). 
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rotineiros, permanentes e, por assim dizer, “neutros quanto a 
regime”, transformando-os na principal força propulsora e 
operativa da sociedade, uma força que coordena a reprodução 
sistêmica, a integração e a estratificação sociais, além da formação 
de indivíduos humanos, desempenhando ao mesmo tempo um 
papel importante nos processos de auto-identificação individual e 
de grupo, assim como na seleção e execução de políticas de vida 
individuais. O “consumismo” chega quando o consumo assume o 
papel-chave que na sociedade de produtores era exercido pelo 
trabalho. (BAUMAN, 2008, p. 41) 

 
 Para tornar claro o que o autor expõe acima, esclarecemos que o que 

entendemos como “consumo”, Bauman (2008) chama de “consumismo”: “De 

maneira distinta do consumo, que é basicamente uma característica dos seres 

humanos como indivíduos, o consumismo é um atributo da sociedade.” 

(BAUMAN, 2008, p.41) Esses aspectos não negam o fato de que os objetos 

também são consumidos pelo seu próprio valor de uso, “As posses materiais 

fornecem comida e abrigo, e isso deve ser entendido. Mas, ao mesmo tempo, é 

evidente que os bens têm outro uso importante: também estabelecem e mantêm 

relações sociais.” (DOUGLAS; ISHERWOOD, 2006, p.105). Logicamente: 

 
Todas as sociedades se reproduzem segundo uma lógica cultural 
específica. Ninguém come, se veste ou sobrevive genericamente, 
mas a partir de determinadas escolhas que antecedem esses atos 
e, na verdade, os constituem para serem depois modificadas por 
eles. (BARBOSA; CAMPBELL, 2006, p. 38) 

 
 Por conseguinte, muito além do consumo dos objetos pelo valor de uso 

(aquecer, alimentar, etc.), esses produzem um significado de diferenciação social 

em qualquer sociedade: 

 
Na ordem dos factos, não existe, nem nunca existiu “sociedade de 
abundância” ou “sociedade de penúria”, já que toda a sociedade, 
seja ela qual for e seja qual for o volume dos bens produzidos ou 
da riqueza disponível, se articula ao mesmo sobre um excedente 
estrutural e sobre uma penúria estrutural. O excedente pode ser a 
parte de Deus, a parte do sacrifício, a despesa sumptuária, a mais-
valia, o lucro econômico ou os orçamentos de prestígio. De 
qualquer maneira, é este levantamento de luxo que define a 
riqueza de uma sociedade e a respectiva estrutura social, porque 
ele constitui sempre o apanágio de minorias privilegiadas, tendo 
precisamente como função reproduzir o privilégio de casta ou de 
classe. (BAUDRILLARD, 1995, p.51) 

 
Portanto: 

 
Toda sociedade origina a diferenciação, a discriminação social e 
esta organização estrutural assenta (entre outros factores) na 
utilização e distribuição das riquezas. O facto de uma sociedade 
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entrar em fase de crescimento como acontece com as nossas 
sociedades industriais, não modifica em nada o processo. (Ibidem) 

 
 Assim, o processo que a nossa sociedade contemporânea vive não é 

inédito ou característico somente da nossa época. Outras sociedades também 

possuem propriedades similares: a riqueza excedente, os objetos em si passam a 

distinguir os indivíduos de grupos, castas, tribos diferentes. Além disso, 

“independente da carência material de determinados segmentos sociais ou 

sociedades o fato é que consumir e utilizar elementos da cultura material como 

elemento de construção e afirmação de identidades, diferenciação e exclusão 

social são universais” (BARBOSA, 2008, p.12). Ademais: 

 
A escolha dos bens cria continuamente certos padrões de 
discriminação, superando ou reforçando outros. Os bens são, 
portanto, a parte visível da cultura. São arranjados em 
perspectivas e hierarquias que podem dar espaço para a variedade 
total de discriminações de que a mente humana é capaz. 
(DOUGLAS; ISHERWOOD, 2006, p.114) 

 
 Igualmente, fronte as condições do crescimento e desenvolvimento atuais, 

percebemos que não importaria se houvesse uma distribuição dos objetos, a 

distinção permaneceria, pois – com efeito – não é a posse do objeto que a 

produz. “Em tais condições, importa pouco que todos os rendimentos sejam, no 

limite, iguais, podendo até o sistema dar-se ao luxo de avançar a passo largo 

nessa direcção, porque não se encontra aí a determinação fundamental da 

‘desigualdade’” (BAUDRILLARD, 1995, p.53). 

 Nessa perspectiva, o autor revela que a nossa sociedade, baseada no 

“mito da igualdade”, passa distribuir em doses “homeopáticas” os objetos e a 

possibilidade de consumi-los a fim da própria sobrevivência, pois passou a se 

entender que não é a posse física dos bens que atribui ao indivíduo determinadas 

“características”. Na verdade, é no “uso” do simbólico que o objeto possui que se 

encontra a distinção, mas esse “uso” é bastante variável: cultura, casta, o saber 

manipulá-lo, entre outros signos que constroem o espectro da diferenciação. Em 

linhas gerais, “as noções de gosto – ou melhor, de bom ou mau gosto e de 

“estilo pessoal” – tornaram-se um dos mecanismos fundamentais de 

diferenciação, inclusão e exclusão social” (BOURDIEU, 2008 apud BARBOSA, 

2008, p.23). Pierre Bourdieu é um autor que explora extensamente a questão do 

gosto e do habitus das classes, apesar disso, só o utilizamos para complementar 

a respeito do gosto estético embora tenhamos conhecimento que suas 
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contribuições não se esgotariam neste único aspecto, assim Bourdieu (2008) 

conclui: 

 
Como toda a espécie de gosto, ela une e separa: sendo o produto 
dos condicionamentos associados a uma classe particular de 
condições de existência, ela une todos aqueles que são o produto 
de condições semelhantes, mas distinguindo-os de todos os outros 
e a partir daquilo que têm de mais essencial, já que o gosto é o 
princípio de todo o que se tem, pessoas e coisas, e de tudo o que 
se é para os outros, daquilo que serve de base para se classificar a 
si mesmo e pelo qual se é classificado. (BOURDIEU, 2008, p.56) 

 
 Embora as pesquisas de Pierre Bourdieu se baseiem, principalmente, nas 

perspectivas das classes sociais, na distinção que ocorre entre elas, a sua 

profunda análise nos serve também. A relação do gosto está atrelada a diversos 

aspectos, como o próprio autor se refere, a uma série de “condições de 

existência”, mas podemos acrescentar as particularidades de nossa época, as 

possibilidades das escolhas em virtude do gosto, agora, são mais livres às 

idiossincrasias particulares e, portanto, menos suscetíveis a influências externas 

diretas. A valorização das escolhas, do gosto individual, colabora profundamente 

ao sistema classificatório estabelecido pelas mercadorias que são consumidas: 

 
Os bens são usados para marcar, no sentido de categorias de 
classificação. [...] Os bens são dotados de valor pela concordância 
dos outros consumidores. Eles se reúnem para classificar eventos, 
mantendo julgamentos ou alterando-os. Cada pessoa é uma fonte 
e um objeto de julgamentos; cada indivíduo está no esquema de 
classificação cujas discriminações está ajudando a estabelecer. 
(DOUGLAS; ISHERWOOD, 2006, p.123-124) 

 
 As escolhas individuais estão diretamente ligadas ao sistema 

classificatório, o “gosto” presente nas escolhas reflete, então, o que o indivíduo 

deseja atribuir a si nesse sistema de significados que o objeto “possui” a fim de 

se classificar. Em outras palavras, é uma busca pela maneira mais adequada de 

enquadrar-se na sociedade, grupo o qual se pertence. Ademais, da mesma 

maneira que o indivíduo assume uma representação, ele também reproduz o 

“sistema de discriminações”.  

 Neste momento, acrescentamos à discussão o sociólogo Émile Durkheim, 

suas análises sobre as tribos “primitivas” e a forma positivista de seus estudos 

tornam extremamente válidas as suas proposições11. Com tal observação, 

                                                           
11 Infelizmente, só estudaremos uma pequena fração de todas as contribuições deste 
autor, apesar de colaborar constantemente no decorrer deste trabalho. 
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portanto, devemos refletir também sobre uma máxima de Émile Durkheim: “a 

classificação das coisas reproduz a classificação dos homens” (Durkheim, 1995, 

p.184). Seguindo estritamente ela, parece-nos fácil concordar com o que o autor 

propõe, mas ela parte do contrário do pensamento convencional, pois inverte a 

lógica da seqüência das relações. Por conseguinte, as relações sociais dos 

homens servem de protótipo para as relações lógicas entre as coisas (Durkheim, 

1995). Émile Durkheim afirma isso com base de seus estudos nas tribos 

“primitivas” australianas que atribuem aos objetos, animais e fenômenos da 

natureza a forma totêmica, no entanto, a classificação que os homens realizam 

entre si nas sociedades (desde as primitivas até as de maior complexidade) 

ocorrem, primeiro, porque os homens se distinguem entre si, classificando-se por 

inúmeros motivos12, mas somente depois disso é que atribuem aos objetos 

(neste caso, totêmicos) a propriedade de classificação.  

 
As primeiras categorias lógicas foram categorias sociais; as 
primeiras classes de coisas foram classes de homens nas quais as 
coisas foram integradas. Foi porque os homens estavam 
agrupados e se concebiam a si mesmos sob a forma de grupos, 
que agruparam idealmente os outros seres, e as duas modalidades 
de agrupamento começaram por se confundir a ponto de serem 
indistintas. (DURKHEIM, 1995, p.198-199) 

 
Logo, “os homens classificaram as coisas porque estavam divididos em 

clãs” (DURKHEIM, 1995, p.198). De modo não diferente, a nossa sociedade 

também se classifica assim. Antes de existirem – por exemplo – os objetos, os 

bens, as mercadorias pós-Revolução Industrial13 já existiam as relações entre os 

grupos sociais; os objetos, então, só passaram a ser atribuídos aos grupos 

depois de estabelecidos estes. Isto é, classificamos as mercadorias porque nós, 

homens, classificamo-nos primeiro, não o contrário (que seria nos classificarmos 

em decorrência da classificação prévia dos objetos), obviamente essa situação 

continua se reproduzindo indistintamente. Como o próprio Durkheim descreve no 

trecho acima, as duas situações chegaram ao ponto que não conseguem ser 

mais separadas uma da outra – e, por isso, existe uma confusão nessa questão. 

De modo não diferente e, talvez mais simplificado, o consumo das mercadorias 

                                                           
12 Motivos esses que o próprio autor admite eximir-se de explicar ou atribuir: “[...] 
ignoramos ainda quais as forças que induziram os homens a repartir as coisas entre 
essas classes da maneira que adotaram.” (DURKHEIM, 1995, p.200). 
13 Embora não esteja estabelecida uma data oficial e as divergências permanecem para a 
concepção da sociedade de consumo, estabelecemos como marco a Revolução Industrial 
para fins didáticos e explicativos. 
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“representa um processo contínuo de vida social na qual os homens 

reciprocamente definem os objetos em termos de si mesmos e definem-se em 

termos de objetos.” (SAHLINS, 2003, p.169) 

Nesse sentido, retomando para a perspectiva da nossa atual sociedade, 

podemos recorrer a Baudrillard (2009), pois o autor propõe duas situações que o 

“sistema diferencial do consumo” auxilia a estabelecer. A primeira é o aspecto 

individual da escolha dos objetos e produtos pré-estabelecidos (neste caso, 

referindo-se à constituição industrial das mercadorias) que tem uma “longínqua 

ligação com a pessoa como totalidade viva” (BAUDRILLARD, 2009, p.198). Já no 

segundo aspecto proposto pelo autor, o sistema diferencial estabelece o seguinte 

recorte: “[...] no conjunto social setores categoriais ou ‘grupos de estatuto’, que 

se reconhecem neste ou naquele conjunto de objetos.” (Ibidem, p.199). É no 

aspecto simbólico das mercadorias que se estabelece a distinção, assim fazendo 

com que os grupos sejam capazes de se reconhecer, convergir, separar-se (entre 

outros fenômenos sociais). Portanto, tentamos nomear essa situação como uma 

forma de “linguagem classificativa” através dos usos das mercadorias, pois visto 

que alguns autores apontam como, principalmente, um sistema de classificação 

ante uma forma de comunicação, ora outros, então, o exato contrário. 

Como já havíamos dito anteriormente, Émile Durkheim propõe que a 

classificação inter-humana antecede a classificação que os objetos promovem - 

estes, na verdade, recebem uma carga simbólica que, dessa maneira, 

estabelecem as classificações entre os grupos. Proposta que diverge de 

Baudrillard (2009), pois para esse autor os objetos obrigam de forma “tirânica” 

as pessoas a se classificarem em relação a eles – ou seja, a grande variedade de 

opções de consumo não é entendida como uma forma de “liberdade”. Nesse 

aspecto, divergimos do autor em questão, pois – como já dissemos antes – 

concordamos com Campbell (2006). Colin Campbell estabelece a relação que 

quanto maior a oferta de mercadorias, mais fácil será para este indivíduo se 

identificar com os grupos que lhe cabem (seja por interesse, seja por questões 

afetuais). Também já deixamos claro através de Barbosa (2008) que a liberdade 

também não é completa, pois depende de fatores os quais são completamente 

livres de escolha (local, gênero, idade, condições sociais, etc.). Não obstante, as 

escolhas não são controladas por leis suntuárias, nem mesmo por decisões 

unilaterais. Ainda sim, ressalvamos que: 
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Todos os objectos se classificam hierarquicamente como valores 
de acordo com a respectiva disponibilidade estatística, como o seu 
conjunto mais ou menos limitado [escassez, como já vimos, 
artificial ou não]. Semelhante função define em cada instante, 
para este ou aquele estado da estrutura social, a possibilidade de 
determinada categoria social se distinguir e assinalar o respectivo 
estatuto, através de dada categoria de objectos ou de signos. O 
acesso de camadas mais numerosas a esta ou aquela categoria de 
signos obriga as classes superiores a distanciar-se por meio de 
outros signos em número restrito. (BAUDRILLARD, 1995, p.116) 

  
Como se observa, de igual modo a Bourdieu (2008), Jean Baudrillard 

propõe: os objetos, signos continuam distinguindo as classes. Ao propósito, essa 

“distinção”, entre classes e grupos, nada mais é do que um sistema 

classificatório que percorre as sociedades, desde as ditas “mais primitivas” às 

mais avançadas, ou industrializadas. O padrão permanece embora um pouco 

modificado: se em sociedades primitivas ou antigas os objetos são definidos por 

leis suntuárias, na nossa sociedade, são os signos e a capacidade de manipulá-

los que perduram as distinções, ou seja, são os signos que dão continuidade ao 

sistema classificatório. 

Outrossim, ressaltamos que a distinção social, o sistema classificatório que 

o consumo envolve, não se trata – unicamente – de uma separação de classes 

sociais14, na verdade, ela vai além. Pensando sob a perspectiva do neotribalismo, 

podemos observar o desenvolvimento de grupos de afeto, tribos urbanas, 

entidades essas que se dividem além das relações pecuniárias na sociedade pós-

moderna. Como, também, observar que os objetos, bens e mercadorias 

assumem propriedades classificatórias que lhe são atribuídas pelos indivíduos 

que as utilizam, de igual forma ao que as tribos primitivas faziam os objetos, 

animais e fenômenos da natureza. 

 
 
2.4 CONSUMO: UM ATO COLETIVO, UMA ESCOLHA INDIVIDUAL 

 
 

Uma conjectura que permeia os estudos sobre o consumo é a concepção 

que este fenômeno se trata de um simples ato individual. Para o nosso trabalho, 

partimos do pressuposto que o consumo é essencialmente um ato coletivo. Por 

mais que isso possa parecer óbvio, contudo, não é dessa maneira que muitos 

trabalhos a respeito dessa temática têm desenvolvido as suas pesquisas, 

                                                           
14 Ao exemplo da disputa “Burguesia x Proletariado” ou divisão de classes por 
remuneração, nível escolar e posse de bens: Classes A1, A2, B1, B2, C1, etc.  
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tampouco os das áreas de conhecimento que tratam especificamente da faceta 

mercantil do consumo.  

Assim, para os campos de estudo que se baseiam no sistema de produção 

ou no fator econômico, o consumo se trata de números e de satisfações que 

diversos consumidores têm em comum, “no sentido mais básico, portanto, 

consumo, para os economistas e também os profissionais do marketing, é um 

processo individual, quantificável de satisfação de necessidades individuais bem 

definidas” (BARBOSA; CAMPBELL, 2006, p. 26). Essa maneira de abordar o tema 

não compreende a questão do consumo por completo, pois somente envolve a 

“racionalidade econômica” do mesmo, portanto, dispensando qualquer outro 

fator que porventura possa estar correlato.  

Procurando não ser repetitivo, julgamos que é necessário frisar que o 

consumo é um “fenômeno fundamentalmente coletivo”, o que não implica que 

não exista a questão individual (escolhas, gosto, idiossincrasias, desejos, 

identificação, etc.) envolvida circunstancialmente, quando não predominante em 

determinados casos15 - embora o aspecto simbólico esteja presente em todo e 

qualquer objeto ou mercadoria consumidos: “[...] todos os bens são portadores 

de significado, mas nenhum o é por si mesmo” (DOUGLAS; ISHERWOOD, 2006, 

p.121).  

O consumo, por ser coletivo, não impede propriamente que a parte 

subjetiva exista ou atue. Porém, essa “escolha” individual que acontece no 

consumo está conectada diretamente, na maior parte das ocasiões, por 

implicações derivadas das coletivas. 

 
O consumo surge como conduta activa e colectiva, como coacção e 
moral, como instituição. Compõe todo um sistema de valores, com 
tudo o que este termo implica enquanto função de integração do 
grupo e de controlo social. (BAUDRILLARD, 1995, p.81) 

 
 Embora Jean Baudrillard componha o panorama da sociedade de consumo 

de forma negativa em alguns momentos, as suas proposições possibilitam uma 

ampla discussão sobre o consumo como objeto de estudo. Em primeiro lugar, 

Baudrillard (1995) trata o fenômeno do consumo moderno através do conceito 

                                                           
15 Compreendemos que muitas das falhas que podemos encontrar em algumas teorias 
estão no caráter englobador ou unificador das mesmas, implicando em generalizações 
que podem não compreender adequadamente as diversas circunstâncias, fatos e 
peculiaridades que possam vir a estar envolvidos.  
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de “fato social16” (capacidade de coerção, possuidor de existência própria, além 

de ser geral na sociedade que faz parte) de Émile Durkheim. Depois, com essa 

acepção, o fenômeno social do consumo não pode ser tratado como um “fato 

individual” ou “individualista”. Por fim, fica claro que se o consumo possui uma 

função de integração de indivíduos e grupos, ele não poderá ser um ato 

individual realizado de maneira alheia ao coletivo.  

Contudo, alguns autores promovem uma concepção diferente, podemos 

analisar o seguinte trecho: “O ato de consumir é um ato privado. Primeiro, 

porque a decisão de consumir ocorre no íntimo de cada um de nós. Segundo, 

porque o ato de consumo não tem significado ou almeja objetivos públicos.” 

(SLATER, 2001 apud BARBOSA, 2008, p.34). Ainda que o autor Don Slater tenha 

perspectivas e proposições a respeito do consumo e também nas conseqüências 

dele na nossa sociedade, Slater está equivocado ao propor que o consumo é um 

“ato privado”. Como a própria Barbosa (2008) questiona a afirmação do Slater, 

pois esse posicionamento de consumo “íntimo e privado” é o que o torna 

suscetível a críticas sociais. Depois, se a escolha é baseada nas preferências do 

indivíduo, o que poderíamos dizer dos valores culturais? Ou como a sociedade 

poderia permanecer coesa se o consumo é um “ato privado”?  

Paradoxalmente, o próprio Slater refuta sua afirmação anterior (apesar de 

não ser seu objetivo). Segundo ele, o consumo é uma maneira de “negociar a 

identidade e status” na sociedade – contrariando a própria idéia de que o 

consumo não almejaria objetivos públicos, da mesma forma que para se 

negociar o status na sociedade é preciso que os significados dos objetos e bens 

sejam compartilhados entre os seus membros.  

Os mais céticos, seja por apego à ideia monetária seja por convicção ao 

individualismo pós-moderno, perguntar-se-ão quanto ao “consumidor solitário”. 

De fato, há formas de consumo que correspondem a atividades particulares, por 

exemplo, a higiene privada. Entretanto, Douglas e Isherwood ironizam esse 

argumento: “mas se é assim, se uma pessoa normalmente escolha seu sabonete 

                                                           
16 “É fato social toda maneira de agir fixa ou não, suscetível de exercer sobre o indivíduo 
uma coerção exterior; ou então ainda, que é geral na extensão de uma sociedade dada, 
apresentando uma existência própria, independente das manifestações individuais que 
possa ter.” (DURKHEIM, 1995, p. 52) 
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e corta as unhas por razões não sociais, a indústria da propaganda está 

redondamente enganada” (DOUGLAS; ISHERWOOD, 2006, p.114). Além disso: 

 
O amante da música provavelmente sabe muito de música e está 
atento à fina discriminação e mudanças de prática que são a 
história da música; pode mesmo julgar (embora no âmbito 
privado) se uma performance é melhor do que outra. Ele 
compartilha um processo intensamente social e cultural. Assim 
também aquele que come a sós, mas, sem pensar, adota as regras 
e categorias seqüenciais da sociedade mais ampla [...]. (Ibidem, 
p.114-115) 

 
Isso acontece porque o consumo é um ato coletivo, portanto não deixa de 

ser um ritual consentido entre as partes: “O consumo usa os bens para tornar 

firme e visível um conjunto particular de julgamentos nos processos fluidos de 

classificar pessoas e eventos. E agora o definimos como uma atividade ritual.” 

(Ibidem, p.115) 

O consumo, muitas vezes, pode ocorrer de modo solitário, mas os 

significados envolvidos não são. Igualmente, a escolha de uma mercadoria, 

inclusive (e novamente), para um consumo solitário não deixa de imprimir uma 

série de “coletividades”: a escolha por tal objeto não foi realizada, unicamente, 

por fatores intrínsecos do indivíduo. Para isso, basta observarmos a publicidade 

de produtos que são de uso pessoal e solitário, o momento do uso é solitário e 

sem significados, mas os momentos da escolha e da compra estão ligados a 

fatores extrínsecos. Ou seja, a escolha pode ter muito do “individual” da pessoa, 

porém dificilmente terá uma influência social pequena, visto que ninguém vive 

de forma isolada à sociedade. 

Além disso, fala-se que o consumo gera a “crise de identidade” pós-

moderna e, dependendo do autor, esse fenômeno pode vir a intensificar ou 

resolver tal problema17. Na nossa perspectiva de pesquisa, acreditamos que o 

consumo tenha exercido a função de resolver tal problema, pois é observável 

que é através do consumo que os indivíduos se identificam com as suas tribos, 

classes, grupos. Assim, neste aspecto, discordamos veementemente de Bauman 

(2008) que associa o consumo contemporâneo a ideia de um “enxame” (ao invés 

de grupos), pois – segundo o autor – o atual panorama da sociedade de 

consumo (para ele, sociedade de consumidores) não seria capaz de produzir 

                                                           
17 Zygmunt Bauman refere-se ao consumo como uma fonte desagregação social. Por 
outro lado, Colin Campbell considera que é no consumo que se encontra uma forma de 
se resolver a “crise” de identidade. 
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vínculos duradouros, somente uma união de esforços momentânea para o ato do 

consumo, tampouco haveria uma espécie de “líder” para essa “horda”.  

Lívia Barbosa comenta sobre essa suposição: “[...] mesmo na presença da 

possibilidade de escolhermos identidades e estilos de vida, estes se mantêm 

constantes, para a maioria das pessoas, por longos períodos de tempo.” 

(BARBOSA, 2008, p.24). Além disso, na perspectiva de Michel Maffesoli, a 

questão do “tempo” não está diretamente ligada à intensidade, mas sim a 

energia empreendida ao grupo, a “aura estética”. São novos aspectos sociais 

contemporâneos que parecem não ser observados atentamente por Zygmunt 

Bauman, ou seja, aproxima-se de uma tentativa de reprodução de valores e 

conceitos modernos, ao invés de pós-modernos. 

Em suma, nós encaramos o consumo, efetivamente, como um processo 

coletivo. Primeiro porque se trata de um fenômeno generalizado, pois – como já 

mostramos – o consumo ocorre em qualquer sociedade como meio de 

reprodução física e social. Segundo, após um processo de construção histórica na 

nossa sociedade, o consumo agregou a forma mercantil aos objetos (bens), 

sendo estes comercializados de maneira ampla e natural por todos e na 

sociedade. Depois, outra constatação que nos leva a crer que o consumo é um 

ato coletivo seria o fato que os objetos comercializados passam a ter significados 

(além do próprio valor de uso). Significados esses que são compartilhados entre 

todos os membros da sociedade ou grupo, portanto havendo a compreensão 

desta outra dimensão (agora simbólica) que implica no consumo desse 

determinado objeto na sociedade – a qual o indivíduo pertence e partilha dos 

mesmos entendimentos. Por conseguinte, o indivíduo passa a almejar o consumo 

desse objeto em questão para, então, projetar/apropriar-se de tal significado. 

Deste modo, para haver um entendimento dos significados dos objetos 

consumidos, o consumo não é um ato privado ou individual, mas uma 

apropriação coletiva das representações e significações das mercadorias. 

 
 
2.5 AS MERCADORIAS 

 
 
 Propomo-nos a discutir o que são as “mercadorias” consumidas na 

sociedade de consumo, pois – para obtermos o entendimento mais amplo das 

propriedades totêmicas de determinadas mercadorias – deve ficar claro que o 
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caráter totêmico pode ser estabelecido sem a obrigatoriedade do objeto físico, 

afinal é o simbólico envolvido nas relações que possui a importância no ato do 

consumo. Além de o porquê da escolha desse termo como o mais adequado 

frente a essa questão.  

Assim, aproximar-se de uma definição para o consumo e, também, de “o 

que é” consumido devem ser bastante claras, pois, do contrário, confusões e 

contradições se tornarão constantes ao longo de qualquer texto, devido a esta 

razão: a impropriedade dos termos utilizados. Portanto, dedicar-se um pouco a 

esse exercício é bastante benéfico aos nossos propósitos. 

 Como foi dito acima, nas relações de consumo a importância não se 

encontra no objeto (físico), mas sim no simbólico que este possui e quando 

possui: “O desfrute físico é só uma parte do serviço prestado pelos bens: a outra 

parte é o desfrute do compartilhamento de nomes [os significados que cada bem 

possui no grupo]” (DOUGLAS; ISHERWOOD, 2006, p.124). Essa situação torna-

se evidente quando o consumo o qual nos referimos não detém de características 

físicas, por exemplo, ao consumir música ou algum programa de televisão. 

Ademais, “[...] todos os bens são portadores de significado, mas nenhum o é por 

si mesmo” (Ibidem, p.121). 

 
Mas os bens de consumo definitivamente não são meras 
mensagens; eles constituem o próprio sistema. Tire-os da 
interação humana, e você desmantela tudo. Ao serem oferecidos, 
aceitos ou rejeitados, eles reforçam ou solopam as fronteiras 
existentes. (Ibidem, p.120) 

 
Portanto, quem “impregna” os bens de significados são os próprios 

consumidores durante o consumo, uso, interações (entre indivíduos e os próprios 

objetos entre si e, também, próprio sistema publicitário). Antes de entrar em 

contato com quaisquer relações entre indivíduos e grupos, o objeto permanece 

“inanimado” – não sendo uma mercadoria. Recorremos a Karl Marx que define 

“mercadoria” da seguinte forma: 

 
A mercadoria é, antes de tudo, um objeto externo, uma coisa, a 
qual pelas suas propriedades satisfaz necessidades humanas de 
qualquer espécie. A natureza dessas necessidades, se elas se 
originam do estômago ou da fantasia, não altera nada na coisa. 
Aqui também não se trata de como a coisa satisfaz a necessidade 
humana, se imediatamente, como meio de subsistência, isto é, 
objeto de consumo, ou se indiretamente, como meio de produção. 
(MARX, 1996, p.165) 
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 Sendo assim, Marx (1996) é bastante claro ao estabelecer que a 

mercadoria é um objeto externo e de qualquer espécie, tampouco importa se é 

físico ou não, bastando, obrigatoriamente, possuir algum tipo de valor de uso – 

não atribuído obrigatoriamente ao consumo para fins de “necessidade”. Além 

disso, são destinadas “à venda” e não ao consumo do próprio produtor. Para a 

contemporaneidade, podemos dizer que: “A maioria daquilo que consumimos 

está sob a forma de mercadorias. Ou seja, produtos, experiências e serviços 

foram produzidos especificamente para serem vendidos no mercado.” (SLATER 

2001 apud BARBOSA, 2008, p.33) 

 Se a mercadoria independe de sua forma física para o consumo, em razão 

disso, devemos observar que o consumo sempre ocorre, obrigatoriamente, de 

forma simbólica. O que não quer dizer que o consumo não ocorra nas 

mercadorias físicas, quando esta possui propriamente, mas sim que seja um bem 

físico ou não, de uso e descarte imediatos, de longa posse ou de propriedades 

efêmeras, pois “os bens que servem às necessidades físicas – comida ou bebida 

– não são menos portadores de significado do que a dança ou a poesia.” 

(DOUGLAS; ISHERWOOD, 2006, p.120). Então, dessa forma: 

 
Escolhemos aquilo que de alguma maneira tem algum significado 
para nossa vida, deixando de lado o que não possui importância. É 
assim que organizamos nossa cultura, ou seja, a soma das 
escolhas de significados de cada ator social cria uma espécie de 
esteio coletivo, uma organização que todos criamos e da qual 
fazemos parte. (SANTOR, 2010, p.36) 

 
Em última análise, o que queremos dizer é que o termo “objeto” remete à 

concepção de algo físico, de volume e forma observáveis. Depois, o termo “bem” 

nos inclina a pensar que tal “bem” possui grande porte físico, logo se tratando de 

um “bem durável” ou, mais aproximadamente, a ser dono de um extremo valor 

monetário. Assim, pelo exposto, parece-nos que a utilização do termo 

“mercadoria” seja o mais adequado para o emprego no nosso caso, pois o seu 

sentido amplo já possui o seu entendimento difundido. Ou seja, que o sentido de 

“mercadoria” não esteja se referindo, necessariamente, a “objetos físicos”, 

tampouco a bens obrigatoriamente com valores pecuniários: o termo 

“mercadoria” implica em um sentido de comoditização, independente de ter sido 

comprada através de valores monetários diretamente e de possuir uma forma 

tangível ou não. Dessa forma, o sentido de “consumo” permanece. 
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2.5.1  Bens materiais  

 
 
 Nesse aspecto, os bens e objetos são “mercadorias” que possuem um 

caráter físico próprio e, usualmente, possuem a questão mercantil envolvida em 

alguma etapa do processo e, por princípio, possuem características de 

durabilidade. No entanto, quando pensarmos nesse tipo de objeto em relação ao 

consumo, devemos: “Em vez de supor que os bens sejam em primeiro lugar 

necessários à subsistência e à exibição competitiva, suponhamos que sejam 

necessários para dar visibilidade e estabilidade às categorias da cultura.” 

(DOUGLAS; ISHERWOOD, 2006, p.105). Contudo, para que os bens e objetos 

obtenham significados além da necessidade, precisam passar pelas relações 

humanas, pois: 

 
Sem o consumo, o objeto não se completa como um produto: uma 
casa desocupada não é uma casa. Entretanto, o valor de uso não 
pode ser compreendido especificamente ao nível natural de 
“necessidades” e “desejos” – precisamente porque os homens não 
produzem simplesmente “habitação” ou “abrigo”: eles produzem 
unidades de tipos definidos, como uma cabana de camponês ou o 
castelo de um nobre. (SAHLINS, 2003, p.169) 

 
 Portanto, o que está sendo consumido do objeto ou bem não é o que o faz 

útil necessariamente. Logo: 

 
É crucial que se note que o significado social de um objeto, o que o 
faz útil a uma certa categoria de pessoas, é menos visível por suas 
propriedades físicas que pelo valor que pode ter na troca. O valor 
de uso não é menos simbólico ou menos arbitrário que o valor-
mercadoria. Porque a “utilidade” não é uma qualidade do objeto, 
mas uma significação das qualidades objetivas. (Ibidem) 

  
 Ou seja, o valor de uso também se mostra mais simbólico do que o 

propriamente físico. “Aliás, não temos mesmo mais a possibilidade de não 

escolher e simplesmente comprar um objeto em função do uso – nenhum objeto 

hoje se propõe assim no ‘grau zero’ da compra.” (BAUDRILLARD, 2009, p.149). 

 
 
2.5.2 Bens culturais  

 
 
 Se a mercadoria não precisa ser obrigatoriamente física, logicamente ela 

tem sua compreensão ampliada para outras situações que se caracterizam de 
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igual forma. A Cultura, em seu sentido amplo, passa pelo mesmo processo de 

comoditização: a obra de arte quando passa por um sistema de 

“democratização” do uso, pela reprodução em massa, restitui-se à lógica do 

consumo (BAUDRILLARD, 1995). Isso quer dizer que “o que acontece é que as 

obras assim multiplicadas enquanto objectos seriais se tornam efectivamente 

homogêneas ‘ao par de meias e à poltrona de jardim’, em relação com os quais 

adquirem sentido.” (BAUDRILLARD, 1995, p.111) Porém, mais do que isso: 

 
[...] não se trata do lugar de venda, nem do volume da tiragem, 
nem do “nível cultural” do público. Se tudo isso se vende e, por 
conseqüência, se consome é porque a cultura se encontra 
submetida à mesma procura concorrencial de signos como 
qualquer outra categoria de objectos, sendo produzida em função 
de tal procura. (Ibidem, p.113) 

  
 É da Escola de Frankfurt que nasce o conceito de indústria cultural, sendo 

um de seus principais pressupostos observados o processo no qual tornou a 

cultura em uma mercadoria, em bens culturais. A esse respeito: 

 
[...] o conceito não se refere pois às empresas produtoras, nem às 
técnicas de comunicação. [...] Noutras palavras, a expressão 
[indústria cultural] designa uma prática social, através da qual a 
produção cultural e intelectual passa a ser orientada em função de 
sua possibilidade de consumo no mercado. (RÜDIGER, 2001, 
p.138)  

 
 Essa conversão de cultura em mercadoria, ou seja, em um “bem cultural” 

promove diversas condições à sociedade contemporânea. Basta atualizarmos o 

que diziam os autores da Escola de Frankfurt que poderemos, ainda, observar na 

contemporaneidade ao que se referiam, por exemplo, quanto às “Distinções 

enfáticas, como entre filmes de classe A e B, ou entre histórias em revistas a 

preços diversificados, não são tão fundadas na realidade, quanto, antes, servem 

para classificar e organizar os consumidores a fim de padronizá-los.” 

(HORKHEIMER; ADORNO, 1987, p.162) Fato que vai de encontro com a ideia de 

classificação que as mercadorias promovem entre grupos e indivíduos – embora 

hoje existam outros fatores e uma menor “dominação” direta dos mass media e 

era custoso encarar, naquela época, que a classificação das mercadorias, mesmo 

culturais, era posterior aos dos próprios homens. Depois, 

 
Filme e rádio não têm mais necessidade de serem empacotados 
como arte. A verdade, cujo nome é negócio, serve-lhes de 
ideologia. Esta deverá legitimar os refugos que de propósito 
produzem. Filme e rádio se autodefinem como indústrias, e as 
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cifras públicas dos rendimentos de seus diretores-gerais tiram 
qualquer dúvida sobre a necessidade social de seus produtos. 
(Ibidem, p.160) 

 
 Assim, notamos que praticamente qualquer produto cultural pode se 

transformar em uma forma de mercadoria. Além disso, a cultura em si já é algo 

que se “consome”, mas não no seu sentido denotativo, simples. O que ocorre é 

que “pensamos o consumo no contexto da apropriação, ou seja, como ato de 

tornar próprio, tornar para si, apossar-se, acomodar, conformar, que, a nosso 

ver, reflete melhor a atual conjuntura do consumo.” (SANTOR, 2010, p.32) Por 

isso, não há a possibilidade de se separar cultura, consumo e mercadoria quando 

se trata de pesquisá-los na sociedade de consumo. 

 
 
2.5.3 Signos e marcas  

 
 
 Embora o consumo seja naturalmente relacionado a uso e a posse de 

objetos físicos ou o consumo de “bens culturais”, também podemos acrescentar 

para a nossa discussão outro tipo de consumo, bastante próprio da sociedade 

ocidental. Portanto, neste momento, entramos em uma parte essencial do 

entendimento da sociedade de consumo, pois para Baudrillard (1995) o que 

define a sociedade pós-moderna (sociedade de consumo) é, de fato, a 

manipulação constante dos signos, estes se tornando os objetos de consumo. Em 

razão disso, o que caracteriza a nossa sociedade de consumo é esse tipo 

específico de consumo, o commodity sign. Sobre esse conceito, Lívia Barbosa 

explica: 

 
Por isto ele quer enfatizar o deslocamento definitivo do valor de 
uso do valor de troca da mercadoria e sua associação exclusiva 
com o aspecto simbólico. Para Baudrillard, a atividade de consumo 
implica na ativa manipulação de signos, fundamental na sociedade 
capitalista, na qual mercadorias e signo se juntaram para formar o 
commodity sign. (BARBOSA, 2008, p.39) 

 
 Isso quer dizer que essa ativa manipulação dos signos “se torna central na 

sociedade capitalista tardia, onde o signo e a mercadoria juntaram-se para 

produzir a “mercadoria-signo” (FEATHERSTONE, 1995, p.33). Outrossim, esse 

signo em formato de mercadoria serve para uma integração dos grupos  e dos 

indivíduos (BAUDRILLARD, 1995). Nesse sentido podemos acrescentar o sistema 
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publicitário como um elemento que atua nas relações entre indivíduos, marcas 

(mercadorias) e a sociedade de consumo:  

 
A fim de motivar o público, a publicidade cria, em torno do objeto, 
um universo simbólico forte e imediatamente reconhecível, com o 
qual o consumidor deve se identificar. Dessa forma, ao comprar 
uma moto, por exemplo, compra-se, na verdade, valores e 
imagens a ela associados, tais como a potência, a coragem ou a 
vitalidade. O produto se torna um pretexto para falar ao 
consumidor sobre o que lhe interessa antes de tudo: ele mesmo. 
(PEIXOTO, 2006, p.251) 

 
 Objetando a concepção “maniqueísta” da Publicidade e Propaganda, onde 

ela imporia aos seus receptores uma obrigação no consumo ou de sua 

mensagem, podemos perceber outro viés: na pós-modernidade, a produção de 

sentidos realizada pelo sistema publicitário é captada na própria sociedade e, em 

seguida, é reproduzido em larga em escala através dos esforços dos mass media. 

Esse entendimento parece mais plausível do que considerarmos profundamente a 

“Teoria Hipodérmica” na contemporaneidade. Todavia, percebe-se que, em 

muitos casos, o objeto consumido deixa de ser o físico, passando a ser a 

“sensação”, a “experiência” ou, propriamente, o “status”, portanto, um signo.  

É nessa acepção que podemos buscar a compreensão do “significado” das 

marcas: “A função da marca é indicar o produto, sua função segunda, é mobilizar 

as conotações afetivas” (BAUDRILLARD, 2009, p.199), pois é dessa forma que 

em uma economia capaz de se produzir tantos produtos similares e de igual 

qualidade técnica que os produtos e empresas se distinguem. Por conseguinte, é 

por meio de um nome (a marca) que se é capaz de se “resumir” milhares de 

objetos e significações para o psicológico do consumidor (BAUDRILLARD, 2009).  

Isso nos indica que, da mesma forma quando compramos uma “moto”, por 

exemplo, estamos comprando “experiência”, “status”, etc. No momento no qual 

compramos determinadas mercadorias estamos, de igual forma, consumindo 

“sensações”, “status”, entre outros para algum fim específico. Por exemplo, 

quando o objetivo do consumo de uma marca visa à integração (ou identificação) 

com determinado grupo. 

Outro autor que se atém à relação dos objetos e marcas, pois resume 

muito bem a relação entre consumo e sistemas de classificação, é o Everardo 

Rocha. Nesse momento, recorremos a ele para fixar a ideia do consumo de 

marcas, porém iremos utilizá-lo mais profundamente em capítulos ulteriores: 
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Na esfera do consumo homens e objetos adquirem sentido, 
produzem significações e distinções sociais. Pelo consumo, os 
objetos diferenciam-se diferenciando, num mesmo gesto e por 
uma série de operações classificatórias, os homens entre si. O 
consumo é, no mundo burguês, o palco das diferenças. O que 
consumimos são marcas. Objetos que fazem a presença e/ou a 
ausência de identidade, visões de mundo, estilos de vida. Roupas, 
automóveis, bebidas, cigarros, comidas, habitações; enfeites e 
objetos os mais diversos não são consumidos de forma neutra. 
Eles trazem um universo de distinções. (ROCHA, 1990, p.67) 

 
 Deve-se perceber que Everardo Rocha reitera o que já havíamos falado: as 

marcas tornam-se objetos de consumo, verdadeiras mercadorias. Então, objetos 

carregados de sentidos e que se comunicam com outros sistemas classificatórios. 

O consumo, no final de contas, caracteriza-se pela apropriação do simbólico 

contido na marca, objeto físico, etc., todos sendo mercadorias; o que faz, 

portanto, que sejam consumidas outras “coisas” além do valor de uso. Ademais, 

Baudrillard (1995) se encarrega de “encerrar” a discussão: 

 
É necessário apreender, de uma vez por todas, a lógica social da 
diferenciação como fundamental na análise e que é precisamente 
na relegação do valor de uso (e das “necessidades” que se lhe 
referem) que se institui a exploração dos objectos como 
diferenciais e como signos – nível este que é o único a definir 
especificamente o consumo. (BAUDRILLARD, 1995, p.92) 

 
Isso quer dizer que a relação de classificação/distinção é fundamental para 

entender a sociedade de consumo, depois, que o consumo não se trata pelo 

valor de uso, mas pelo do signo – segundo Baudrillard. Ainda nessa linha de 

raciocínio, Jean Baudrillard constrói uma analogia ao conceito de mercadoria de 

Marx: 

 
Assim como as necessidades, os sentimentos, a cultura, o saber, 
todas as forças próprias do homem acham-se integradas como 
mercadoria na ordem de produção e se materializam em forças 
produtivas para serem vendidas, hoje em dia todos os desejos, os 
projetos, as exigências, todas as paixões e todas as relações 
abstratizam-se (e se materializam) em signos e em objetos para 
serem compradas e consumidas. (BAUDRILLARD, 2009, p.207) 

 
 Em linhas gerais, os objetos se tornaram abstratos ao passo que os signos 

se materializaram nos objetos. Muitas vezes, o valor de uso fica remetido a 

planos inferiores enquanto o que fica evidente é o simbólico, o signo, enfim, a 

marca – de certa forma, o consumo não é realizado no objeto no sentido de suas 

propriedades físicas. Além de toda a ideia do consumo como um sistema 
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classificatório e para fins de distinção, uma nova amostra do consumo além das 

propriedades físicas é que: 

 
Fora do campo da sua função objectiva, em que é insubstituível, e 
no exterior da sua área de detonação, o objecto torna-se 
substituível de modo mais ou menos ilimitado no campo das 
conotações, onde assume valor de signo. Assim, a máquina de 
lavar roupa serve de utensílio e funciona como elemento de 
conforto, de prestígio, etc. O campo do consumo é o que se 
nomeou em último lugar. No seu interior, todas as espécies de 
outros objectos podem substituir-se à máquina de lavar como 
elemento significativo. (BAUDRILLARD, 1995, p.76-77) 

 
 No sentido da “função” do objeto, este não é, necessariamente, 

substituível, ou seja, pode vir a ser o único objeto para o emprego de seu uso. 

Contudo, quando a parte conotativa, o seu signo, este pode ser variável e 

substituível. Vide o próprio exemplo que Jean Baudrillard dispõe: a máquina de 

lavar roupa. A máquina de lavar roupa só terá um significado de “prestígio” 

conforme a época a qual se referir e, também, conforme o grupo social 

envolvido. Isso quer dizer que quando em outras condições, o objeto que irá 

assumir o significado de “prestígio” será outro.  

 Por fim, Baudrillard (1995) se mostra bastante decidido quanto ao fato de 

que o consumo, verdadeiramente, só vai ocorrer quanto se referir ao signo: “[...] 

de prestígio, etc. O campo do consumo é o que se nomeou em último lugar” 

(BAUDRILLARD, 1995, p.77). Dessa forma, entendemos que as mercadorias 

podem, também, ser signos e, no mesmo sentido que as demais mercadorias, 

podem se tornar totens para os grupos quando lhe atribuem significados 

particulares com base em uma ordem afetual, seguindo, assim, a metáfora do 

neotribalismo. 
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3. A METÁFORA DO NEOTRIBALISMO 

 
 
 A validade deste capítulo se apresenta no fato de que é nas perspectivas 

do neotribalismo que se encontra o contexto adequado para enxergarmos o 

totemismo das mercadorias, em função dos microgrupos sociais 

contemporâneos, as neotribos. Por se tratar de uma metáfora, buscamos 

retomar aspectos do tribalismo clássico para tornar mais fundamentada as 

questões que proporemos, além disso, o entendimento do conceito do totemismo 

se estabelece no confronto entre a circunstância original e o seu novo emprego. 

O que deve ficar claro a respeito do conceito do neotribalismo é que se 

trata de uma metáfora, uma forma de representar ou entender a realidade 

fazendo uso de uma transposição, tampouco representa uma “verdade absoluta”. 

Porém, é uma distinta maneira de enxergar fenômenos e mudanças (tanto 

sociais quanto individuais) que aos poucos começam a se tornar mais 

perceptíveis a todos, ou seja, trata-se de “tentar compreender essas mudanças 

de valores às quais acabamos de fazer alusão. É possível utilizar para isso uma 

metáfora, a do tribalismo [...].” (MAFFESOLI, 2004, p.23) 

  Michel Maffesoli nos elucida diversas questões da sociedade 

contemporânea, pois ainda que o livro “tempo das tribos” tenha sido escrito em 

1988, as suas assertivas se fazem ainda mais convincentes nos dias de hoje. O 

fato de não sermos tão “racionais” e “individualistas” quanto esperavam os 

teóricos iluministas, atormenta aqueles que perseguem fixamente os ideais da 

modernidade. O indivíduo ressurge mais em grupo do que sozinho, deixando de 

ser racional, religando-se através da ética e estética própria de cada microgrupo 

social. 

Não obstante, é nesta parte que devemos esclarecer algumas escolhas que 

se repercutirão ao longo deste capítulo, pois essas opções foram realizadas com 

o intuito de enriquecer a pesquisa e, sem dúvida alguma, para evitar confusões e 

possíveis entendimentos ambíguos ou equivocados. Caso não explicarmos certos 

conceitos e relações que construiremos neste capítulo – antes de entrar 

propriamente na discussão do neotribalismo –, parece-nos inviável discutir com a 

certeza necessária o neotribalismo e subseqüentes temas.  

Por conta disso, a tenuidade elementar de um texto consiste na sua 

inconsistência e falta conhecimento dos temas, pressupostos e conceitos que lhe 



39 

 

dão suporte. Portanto, para o nosso caso, recorremos ao antropólogo José 

Magnani que exemplifica, especificamente, sobre o nosso tema: 

 
Esta liberdade que a metáfora possibilita não a desqualifica em 
contextos de pesquisa e análise; exige, contudo, que se tenha 
presente que seu emprego não é unívoco e que se tomem os 
cuidados correspondentes, sob pena de, aí sim, torná-la equívoca. 
Sem esse exercício prévio corre-se o risco de iniciar o trabalho na 
base de uma convenção do tipo: todos sabem do que se está 
falando, quando na realidade cada qual lê o termo em questão (no 
caso tribo) com um significado diferente. E, na maioria das vezes, 
segundo o senso comum mais rastaqüera. (MAGNANI, 1992, p.50) 

 
 Dessa forma, concordamos com José Magnani, que posteriormente nos 

ajudará a esclarecer o tribalismo clássico, pois quando se refere ao neotribalismo 

ou a “tribos urbanas” estamos, logicamente, referindo-nos a uma metáfora. 

Assim ela, a metáfora, “traz consigo a denotação e todas as conotações 

distintivas de seu uso inicial, por algum desses traços é que foi escolhida, 

tornando-se metáfora exatamente nessa transposição: o significado original é 

aplicado a um novo campo.” (Ibidem, 1992, p.49)  

A vantagem do uso da metáfora se encontra justamente no 

enquadramento que ela possibilita, evocando o contexto original, mas 

substituindo em algumas partes do fenômeno relacionado; faz-se a ressalva, 

entretanto, que é necessário apreciar os limites do emprego da metáfora e o 

sistema de significações de onde foi retirada (MAGNANI, 1992). Assim, Magnani 

aconselha: 

 
É preciso inicialmente descobrir os significados que ele [o termo 
tribo] tem no campo em que é manejado como termo técnico, nas 
sociedades “simples”. O segundo passo é identificar que relação 
existe entre o recorte original e aquele que se produz com a 
utilização no novo contexto. (MAGNANI, 1992, p.49) 

 
Indubitavelmente, com as indicações que José Magnani promove aos 

estudos sobre “tribos urbanas” e ao emprego de metáforas, estruturamos os 

capítulos a seguir de maneira a contemplar esses requisitos. No primeiro 

momento, então, realizaremos uma breve explicação do que se trata o 

“tribalismo clássico”, características, condições e, além disso, iniciaremos uma 

construção de aspectos que expõem a passagem da modernidade para a pós-

modernidade a fim de encontrar o “recorte do original que se reproduz na nova 

utilização” (Ibidem), porque conforme a perspectiva de Maffesoli (1998), esse 

deslocamento permite atribuir o conceito de neotribalismo para as relações dos 
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microgrupos sociais contemporâneos – o qual, também, buscar-se-á conceituar e 

apontar algumas características que consideramos fundamentais a nossa 

proposta em um subcapítulo próprio. Decorremos, em seguida, uma importante 

discussão para este trabalho, pois seu objetivo será de contemplar as relações 

do consumo e do neotribalismo propriamente. Por fim, faremos um esforço para 

obtermos um apropriado entendimento sobre o totemismo que, por sua vez, já 

possibilitará a descoberta de algumas pistas a propósito das propriedades 

totêmicas que certas mercadorias adquirem através do consumo. 

 
 
3.1 AS RELAÇÕES DO NEOTRIBALISMO COM O TRIBALISMO CLÁSSICO  

 
 
 Não nos cabe uma tentativa de conceituar profundamente sobre o 

tribalismo clássico, muito menos extenuar os temas e aspectos que podem ser 

ditos a seu respeito, pois não haveria espaço e fugiríamos por demais ao nosso 

escopo. Contudo, vemos como imprescindível a necessidade de trabalharmos 

alguns pontos específicos a fim de podermos avançar com segurança e construir 

um paralelo entre o tribalismo clássico e o neotribalismo.   

 Pelo exposto até então, a fim de discorrermos com segurança, começamos 

atribuindo dois conceitos elementares para “tribo”: 

 
Pode-se dizer que tribo constitui uma forma de organização mais 
ampla que vai além das divisões de clã ou linhagem (parentesco) 
de um lado e da aldeia, de outro. Trata-se de um pacto que aciona 
lealdades para além dos particularismos de grupos domésticos e 
locais. (MAGNANI, 1992, p.49) 
 
Entendo o termo “tribos” como uma nação no seu uso mais antigo, 
um corpo de pessoas de origem e costumes comuns, que possui e 
controla a extensão do seu território. [...] A tribo cresce de dentro 
para fora, os segmentos menos da comunidade reunindo-se em 
grupos de ordem mais elevada; no entanto, justamente quando se 
torna maior, mais fraca é a estrutura. (SAHLINS, 1974, p.7-8) 

 
 A tribo, usualmente, não é numerosa o bastante para, de tal modo, 

enfraquecer os laços sociais que a une e, depois, agregando uma análise de Jean 

Baudrillard, que associa o consumo com o sistema de parentesco das tribos 

clássicas: “o sistema de parentesco não se funda, em última instância, na 

consangüinidade e na filiação, num dado natural, mas no arranjo arbitrário de 

classificação” (BAUDRILLARD, 1995, p.79). Além disso, Durkheim (1995) propõe 

que as tribos seria um conjunto de clãs e cada qual possui seu totem e, sendo 
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assim, as tribos possuiriam um sistema de classificação próprio determinando 

diversas “regras”, por exemplo, de alimentação, casamento, hierarquia, etc. 

 Ademais, Émile Durkheim constatou em seus estudos das consideradas 

tribos primitivas que, na realidade, o que precedia a classificação social, era uma 

questão afetual. Como já citamos e discutimos antes, “a classificação das coisas 

reproduz a classificação dos homens” (DURKHEIM, 1995, p.184), assim, 

primeiro, o homem se classifica e, por isso, classifica as “coisas” a sua volta. Mas 

também falamos que Durkheim opta por ignorar os motivos que levam a essa 

classificação, contudo, ele propõe a hipótese de que é com base na relação dos 

sentimentos dos indivíduos nas “coisas” que acontece a classificação: 

 
Pode-se dizer, pois, que os mesmos sentimentos que estão na 
base da organização doméstica, social, etc., presidiram também à 
repartição lógica das coisas. [...] Foram, pois, estados coletivos 
que deram nascimento a estes grupos e, ainda mais, estes estados 
são manifestamente afetivos. Existem afinidades sentimentais 
entre as coisas como entre os indivíduos, e elas se classificam 
segundo tais afinidades. (DURKHEIM, 1995, p.200-201) 

 
Efetivamente, para esses que chamamos primitivos, uma espécie 
de coisas não é simples objeto de conhecimento, mas corresponde 
antes de mais nada a uma certa atitude sentimental. Toda espécie 
de elementos afetivos concorre para a representação que dela se 
concebe. (Ibidem, p.201) 

 
 Assim, segundo a perspectiva de Durkheim, a classificação que os homens 

concebem entre si acontece devido ao fato da questão afetual que tal indivíduo 

ou grupo tem com determinada “coisa” (ou “coisas”). Depois, exemplifica o fato 

com a relação territorial entre tribos, pois enquanto que determinado local é 

sagrado para uma, para outra não e, nesta lógica, também segue as relações 

com os mais diversos objetos. Portanto, o “valor emocional” concedido as 

“coisas” é que possui caráter dominante na classificação (DURKHEIM, 1995). 

 Outro aspecto muito relevante para acrescentar a este capítulo é a 

característica da “solidariedade mecânica” das tribos “primitivas”. Em primeiro 

lugar, “solidariedade social” é o termo que Durkheim designa para o vínculo da 

sociedade, ou seja, a coesão social. Depois, quando se refere a “solidariedade 

mecânica”, Durkheim explica que se trata de um tipo de coesão social que se 

baseia fortemente nas “similitudes sociais”, ou seja, no conjunto de crenças e 

valores que são compartilhadas por todos os membros da sociedade (Ibidem). 

 Ainda consoante a José Magnani (1992), antes de identificarmos os 

aspectos comuns na relação do tribalismo clássico com o neotribalismo, devemos 
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explicar o contexto do neotribalismo que, aliás, invariavelmente encaixa-se nas 

inter-relações do uso da metáfora. Conseguintemente, depois de realizado esse 

ensaio de aproximação ao “tribalismo clássico”, devemos, então, atentar-nos aos 

aspectos que permitiram que Michel Maffesoli empregasse a metáfora do 

neotribalismo: as mudanças de valores que estão ocorrendo na passagem de 

modernidade para a pós-modernidade.  

Sobre tal ponto, o próprio autor escreveu um artigo dedicando-se 

inteiramente a essa questão. No texto “Perspectivas tribais ou a mudança do 

paradigma social”, Michel Maffesoli cita uma série de pontos que, para a sua 

noção teórica, expõe as modificações da estrutura social dos dias presentes. O 

primeiro elemento que relata é a saturação do mito modernidade: 

 
Podemos pensar que o mito que foi a base da modernidade 
saturou-se; o que se constituiu, até agora, na ossada de base na 
qual são organizadas as representações (a base na qual se 
estruturou a sociedade), de alguma forma, esgotou-se a ponto de 
que alguma outra coisa pode nascer. (MAFFESOLI, 2004, p.24-25) 

 
 Em primeiro plano, o que Maffesoli faz alusão é a relação da mudança dos 

conjuntos sociais: enquanto na modernidade a preferência encontrava-se no tipo 

racionalista, agora, passa a ser do tipo sensualista (MAFFESOLI, 2004). Em 

outras palavras, a modernidade estava comprometida com a figura 

“emblemática” de Apolo, a razão, a ordem, o indivíduo; a pós-modernidade, por 

outro lado, expõe uma faceta dionisíaca, o oposto (Ibidem). Para confirmar isso, 

o autor cita os elementos da noção da modernidade que, na contemporaneidade, 

encontrar-se-iam “corroídos”.  

 O elemento inicial que o autor se refere é a questão do “tempo”: “A 

sociedade moderna funcionou assim, referindo-se ao futuro, tendo como 

conseqüência o mito do progresso, expressão maior desse tempo finalizado.” 

(Ibidem, p.25), enquanto a sociedade pós-moderna baseia-se no presenteísmo, 

no “viver o agora”. Igualmente a questão da racionalidade, pois “é uma razão 

que se orienta em função de um fim. Segundo essa perspectiva, ‘somente tem 

sentido, aquilo que há sentido’; do mesmo jeito, se torna sem sentido o que não 

tem sentido.” (Ibidem, p.26) – o que parece não se repetir em muitas ações que 

os indivíduos contemporâneos realizam, na verdade, o ser humano nunca chegou 

a ser absolutamente racional, fato esse que não passa de um “mito” da própria 

modernidade. 
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 Outro aspecto é a concepção de que a socialização consiste na dominação, 

isso quer dizer que para o indivíduo dominar o mundo a sua volta, precisa – 

primeiro – dominar a sua própria identidade, fato realizado através de uma 

adequação ou educação para a sociedade (MAFFESOLI, 2004). E o último 

elemento é a visão sobrevalorizada do individualismo:   

 
O individualismo aparece como a expressão teórica da 
modernidade. Ele se inscreve em um quadro geral. A principium 
individuationis é certamente o ponto essencial a partir do qual se 
pensa a modernidade e a partir do qual elaboramos todos os 
nossos sistemas. (Ibidem, p.26) 

 
 A forma de pensar nem sempre foi “individual”, nem mesmo é 

absolutamente difundida pelo mundo contemporâneo. O tribalismo clássico é 

uma forma de pensar coletiva, a mesma que Maffesoli acredita não ser 

impossível retornarmos. A semelhança do tribalismo clássico com o neotribalismo 

também se encontra nessa questão, dentro das tribos existe um forte sentimento 

de pertença, conjurado pelas similitudes dos membros – em ambos os casos. 

 
[...] essas tribos [contemporâneas] privilegiam o mecanismo de 
pertença. Qualquer que seja o domínio, é necessário participar 
mais ou menos, do espírito coletivo. [...] a integração ou a 
rejeição dependem do grau do “feeling” experimentado, ou pelos 
membros do grupo ou pelo postulante. Em seguida esse 
sentimento será confirmado ou negado pela aceitação ou pela 
rejeição de diversos rituais iniciáticos. (MAFFESOLI, 1998, p.195) 

 
 Depois, toda a interação é baseada em rituais que, segundo Maffesoli 

(1998), tornam-se extremamente fortes e importantes visto que precisam 

“enfrentar” a efemeridade das tribos. Os “mecanismos de pertença” podem ser 

dos mais diversos tipos, assim estes podem existir na forma de rituais (um 

simbolismo do grupo que se deseja integrar, um modo de agir e se comportar 

característico da tribo), poderia ser, também, o consumo e a apropriação de 

objetos de igual modo entre os membros. Mas correlato a Maffesoli, ressalvamos 

o fato da “liberdade” do sentimento de pertença: “O coeficiente de pertença não 

é absoluto, cada um pode participar de uma infinidade de grupos, investindo em 

cada um deles uma parte importante de si” (Ibidem, p.202). 

O consumo, como tivemos a oportunidade de expor anteriormente, 

também se trata de uma forma ritualizada de agir no mundo, portanto as tribos 

exercem os seus rituais através do consumo e, desse modo, compartilhando os 

mesmos objetos, por exemplo. Igualmente as tribos clássicas, baseadas em uma 
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solidariedade mecânica (na coesão social mantida em função das similitudes 

entre os membros do grupo, na ordem as relações afetuais com determinadas 

“coisas”), as “tribos urbanas” se mantêm unidas pelo compartilhamento de laços 

afetivos pelas mercadorias as quais se identificam, possuindo vínculos 

sentimentais. Ocorrendo uma similitude tanto no “objeto-mercadoria”, mas – 

ainda maior – no entendimento do simbólico que este possui. 

 As tribos clássicas têm uma forte relação com o território, já expusemos 

isso quando mencionamos os estudos de Durkheim (1995), mas essa também 

não é uma questão divergente ao neotribalismo, assim Maffesoli observa: 

 
Emprego o termo “aldeia” [multidões de aldeias nas megalópoles], 
mas deixo claro que se trata de uma metáfora. Com efeito, aquilo 
que delimita, pode, na verdade, ser um espaço concreto, mas 
também pode ser uma “cosa mentale”, pode ser um território 
simbólico, qualquer que seja a sua ordem, mas que nem por isso é 
menos real. (MAFFESOLI, 1998, p.194) 

 
 Ora, se a questão da diferença não se encontra no vínculo com rituais, na 

questão de territórios, se existe um “reencantamento do mundo”, semelhantes 

relações à afetividade com relação às “coisas”, qual seria – então – a divergência 

fundamental desse novo recorte? Michel Maffesoli é bastante resoluto nessa 

parte, fazendo alusão à “Galáxia Eletrônica”: 

 
Grupos que não deixam de lembrar as estruturas arcaicas das 
tribos e dos clãs das aldeias. A única diferença notável, 
característica da galáxia eletrônica, é a temporalidade própria 
dessas tribos. Na verdade, ao contrário do que, geralmente, essa 
noção sugere, o tribalismo de que tratamos pode ser 
perfeitamente efêmero, e se organiza conforme as ocasiões que se 
apresentam. [...] se constituem “tribos” esportistas, de amigos, 
sexuais, religiosas ou outras. Cada uma delas tem durações 
variáveis de vida, conforme o grau de investimento de seus 
protagonistas. (Ibidem, p.194-195) 

 
Por fim, recorremos a Maffesoli, mais uma vez, pois resume de maneira 

esplêndida – no prefácio da obra “Tempo das Tribos” – a relação e a diferença do 

Tribalismo Clássico para o Neotribalismo, assim segue abaixo a reprodução: 

 
De fato, contrariamente à estabilidade induzida pelo tribalismo 
clássico, o neotribalismo é caracterizado pela fluidez, as reuniões 
pontuais e a dispersão. É assim que podemos descrever o 
espetáculo das ruas das megalópoles modernas. O adepto do 
jogging, o punk, o look retrô, o bom moço elegante, os 
“apresentadores de televisão” nos convidam a uma viagem 
incessante. Através de sedimentações sucessivas, se forma um 
ambiente estético. E é no interior desses ambientes que 
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regularmente podem ocorrer estas “condensações instantâneas”, 
frágeis, mas que naquele momento são objeto de um grande e 
investimento emocional. (Ibidem, p.IV) 

 
Em suma, a diferença entre o neotribalismo e o tribalismo clássico se 

apresenta na efemeridade dos microgrupos. Tal fato, por sua vez, produz uma 

nova condição: a possibilidade de pertencer a mais de uma tribo ao mesmo 

tempo e diversas ao longo da vida do indivíduo – conforme o seu próprio desejo. 

Assim, reafirmamos, que essas novas características não implicam em uma 

fragilidade nas relações do grupo, pois a “força” do grupo está ligada a 

intensidade e as conexões afetuais dos indivíduos – não ao tempo de duração da 

reunião especificamente. 

 
 
3.2 ALGUNS ASPECTOS DO NEOTRIBALISMO 

 
 
 Depois de expostas às relações do uso da metáfora do tribalismo, 

devemos nos dedicar a explanar um pouco mais o neotribalismo. Além disso, 

retomar e esclarecer alguns aspectos a fim de obter a consistência necessária 

para continuarmos avançando com segurança. 

 O autor reflete que o retorno ao tribalismo acontece por conta da 

substituição da “História linear” pelo mito redundante: “[...] ao contrário de uma 

concepção linear e finalista da História, o retorno do tribalismo é causa e efeito 

de uma concepção cíclica do tempo. As diversas celebrações estão aí para prová-

lo, assim como a constituição das pequenas tribos” (MAFFESOLI, 1997, p.157), 

assim: 

 
[...] deve-se reconhecer que em certas épocas predominarão o 
contágio afetual, os fenômenos emocionais, épocas dominadas 
pelo “imaginal”, gerando um tribalismo exacerbado. A massificação 
da cultura, do lazer, do consumo é, claro, a causa e o efeito de tal 
tribalismo. (Ibidem, p.141) 

 
 O que o autor indica é que está acontecendo um deslocamento de uma 

concepção de valores modernos para os pós-modernos. Essas características não 

são originais, mas se trata de um retorno – quando se “massifica”, as atividades 

são reproduzidas largamente (embora haja um grande esforço para que se 

produzam mais elementos capazes diferenciação), e o encontro, a reunião, a 

identificação dos indivíduos passa a ocorrer por grupos, agora chamadas de 

tribos, baseados nas similitudes de suas relações com as “coisas”. 
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A massa, ou o povo, diferentemente de proletariado ou de outras 
classes, não se apóiam numa lógica da identidade. Sem um fim 
preciso, elas não são os sujeitos de uma história em marcha. A 
metáfora tribo, por sua vez, permite dar conta do processo de 
desindividualização, da saturação da função que lhe é inerente, e 
da valorização do papel que cada pessoa (persona) é chamada a 
representar dentro dela. (MAFFESOLI, 1998, p.8-9) 

 
 Mais do que possuir uma identidade (e fixa), os indivíduos buscam por 

identificações, atreladas aos seus “papéis” que exercem nas suas “tribos 

afetivas” (Ibidem), “isso significa que somos confrontados às ‘máscaras’ e que 

nós temos menos uma identidade do que identificações. [...] Mas nós assistimos 

agora à passagem da identidade para as identificações múltiplas” (MAFFESOLI, 

2004, p.28), ou seja, aquele indivíduo antes atrelado a uma identidade fixa 

(operário, por exemplo) passa a possuir inúmeras identificações as quais, não 

necessariamente, estão ligadas a sua função social, com base no que já foi dito 

acima, a saturação do modelo da modernidade: o que definia o indivíduo era a 

sua função na divisão do trabalho social. Além disso: 

 
Assim como a esfera do político para a modernidade, a estética 
corre o risco de se transformar na marca da pós-modernidade. 
Estética que precisa ser compreendida no sentido etimológico do 
termo, o fato de se compartilhar emoções. É uma certa estética 
que funda a comunidade, que funda o que denominei “tribo” pós-
moderna. (MAFFESOLI, 2006, p.273) 

 
 O que Maffesoli conceitua como “estética” seria o “sentir comum” em 

grupo, compartilhar e vivenciar um sentimento a respeito de alguma “coisa” – 

em sua maior parte efêmero e o indivíduo, ao mesmo tempo, fazendo parte de 

mais de uma tribo. Depois, “a sensibilidade coletiva, originária da forma estética 

acaba por constituir uma relação ética” (MAFFESOLI, 1998, p.27) – o fato de 

compartilhar um sentimento em relação a algo constitui uma relação ética do 

grupo ou, pensando de forma mais singela, as tribos criam um conjunto de 

regras e códigos para si próprios, logo desenvolvendo o “laço coletivo”.  

 Esse sentimento compartilhado pode ser efêmero, mas não insinua de 

modo algum “fraqueza” na conexão entre os membros da tribo: “as ‘tribos’ de 

que nos ocupamos podem ter um objetivo, uma finalidade, mas não é isso o 

essencial. O importante é a energia despendida para a constituição do grupo 

como tal.” (Ibidem, p.136) Tampouco, as tribos, representam (obrigatoriamente) 

encontros sem finalidades, mas a questão é que “objetivos” não são mais pré-
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requisitos para a reunião dos indivíduos, o importante é “estar-junto”, ou seja, 

“encontrar o outro e partilhar com ele algumas emoções e sentimentos comuns” 

(MAFFESOLI, 1995, p.54), e é nesse exato aspecto que se encontra o uso, o 

usufruto das mercadorias ou, ainda, o compartilhar de sentimentos afetivos pelas 

“coisas”, seguindo a lógica de Émile Durkheim do tribalismo clássico. 

 
 
3.3 CONSUMO E O NEOTRIBALISMO 

 
 
 O primeiro passo nessa etapa é resgatar a concepção de que o consumo 

pode ser entendido como um ritual. Assim, lembramos que os grupos utilizam o 

consumo das mercadorias, dos valores simbólicos que estão nelas, para (além de 

se classificarem) conter as modificações dos significados que haviam sido pré-

estabelecidos pelo grupo – “realizando” rituais de consumo (no sentido amplo) 

para preservar mais o próprio grupo do que o ritual – essa repetição dos ritos é 

uma maneira eficaz que “assegura a perdurância do grupo” (MAFFESOLI, 1998, 

p.25).  

 Jean Baudrillard, apesar de não seguir a mesma linha de Mary Douglas e 

Baron Isherwood, demonstra pistas da compatibilidade da relação “signo-

mercadoria” com a forma de entendimento do consumo como um ritual: “O 

consumo surge como sistema que assegura a ordenação dos signos e a 

integração do grupo; constitui simultaneamente uma moral (sistema de valores 

ideológicos) e um sistema de comunicação ou estrutura de permuta.” 

(BAUDRILLARD, 1995, p.78) 

 Do modo que o autor coloca, o sistema de classificação que se apresenta 

no consumo está ligado a uma ritualidade que os grupos empregam nas 

mercadorias-signos, estas sendo “ordenadas” conforme os valores que lhe são 

dispostas e, assim, classificando os “consumidores”. Sendo essa “integração” 

próxima ao que Maffesoli supõe como uma “ética da estética”, pois o sentimento 

comum ao grupo é compartilhado conforme regras gerais deste mesmo grupo, 

ou seja, uma espécie de ordem nas significações. No entanto, Baudrillard crê 

numa ideologia de classes sociais, uma visão da modernidade, enquanto 

Maffesoli vincula a ideia do neotribalismo em relações afetuais, dessa forma, 

correspondendo à pós-modernidade – conceito com o qual concordamos. Em 

suma: 
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O principal problema da vida social é fixar os significados de modo 
que fiquem estáveis por algum tempo. Sem modos convencionais 
de selecionar e fixar significados acordados, falta uma base 
consensual mínima para a sociedade. Tanto para a sociedade 
tribal, quanto para nós, os rituais servem para conter a flutuação 
dos significados. (DOUGLAS; ISHERWOOD, 2006, p.112) 

 
 Assim, a função da ritualidade é conter a divergência dos significados 

dentro dos grupos e, por conseguinte, uma atividade de suma importância, visto 

que a pós-modernidade produz elementos e significados em uma velocidade 

assombrosa. Destarte, os rituais são, também, uma forma de manter a coesão 

social do grupo através da repetição. Logo, a ritualidade que envolve as 

mercadorias deve ser observada em conjunto ao neotribalismo, pois, no universo 

das mercadorias, algumas podem ser assumir a forma de “acessórios rituais”, 

como sugere Douglas e Isherwood (2006), e outras possuiriam e exerceriam 

propriedades totêmicas aos microgrupos sociais contemporâneos. 

 Porém, antes de entrarmos propriamente na questão totêmica de 

determinadas mercadorias, precisamos analisar ainda mais alguns aspectos que 

integram a questão, por exemplo, a relação do que Maffesoli chama de “cimento 

social” com o consumo: “a estreita conexão que existe entre as grandes obras da 

cultura e aquela ‘cultura’ vivida no dia-a-dia, constitui o cimento essencial de 

toda vida societal” (MAFFESOLI, 1998, p.34). Em outras palavras, tanto as 

grandes obras culturais quanto as singelas questões culturais do cotidiano 

constituem, por sedimentação, o significante compartilhado na sociedade 

(Ibidem).  

Neste passo, o autor compõe o cenário: “Beber junto, jogar conversa fora, 

falar dos assuntos banais que pontuam a vida de todo dia provocam o ‘sair de si’ 

e, através disso, criam a aura específica que serve de cimento para o tribalismo” 

(Ibidem, p.38). Esse conjunto de sedimentos é formado por inúmeros 

componentes: o turismo de massa, a publicidade, ocasiões festivas e, por nossa 

conta acrescentamos aos exemplos, o próprio consumo. Esse último elemento se 

sucede diariamente, de inúmeras formas e repetidamente, como um ritual e, em 

verdade, é um dos inúmeros itens que compõe a lista de “sedimentos” da 

sociedade contemporânea.  

 Também cabe neste espaço refletirmos sobre mais um aspecto que 

abordamos no capítulo anterior, a relação do consumo de mercadorias. Como já 

tivemos a oportunidade de apresentar, as mercadorias não precisam ser 
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“objetos” (no sentido físico), nem “bens” (no sentido de posse e valor 

monetário), as mercadorias tanto podem apresentar-se nessas configurações que 

citamos quanto tal como bens culturais – que recebem um tratamento de 

comoditização e passam a ser consumidos de igual maneira – quanto o 

“commodity sign” (signo-mercadoria).  

Maffesoli já prevê essa reflexão, entre outros “tipos” de objetos 

consumidos que compõem o cenário da pós-modernidade: 

 
O fenômeno dos grupos de fãs nas novas gerações não é senão 
uma forma paroxística destas múltiplas adesões vividas sem 
mesmo se lhes prestar atenção. É assim que “participamos” 
magicamente com tal cantor de rock, com um certo ídolo 
esportivo, com um tal guru religioso ou intelectual, com tal líder 
político. Participação que gera uma comunhão quase mística, um 
sentimento comum de pertença. [...] elas se transformam em 
puros “objetos”. Mais objetos do que sujeitos pelo fato delas só 
existirem senão no pensamento dos outros, tornando-se um “tipo 
ideal”. (MAFFESOLI, 2006, p.278-279) 

 
O que são esses cantores de rock, gurus religiosos, marcas, etc., senão 

‘objetos’ ou, melhor, mercadorias? Acreditamos que não haja melhor forma de 

representar tais “objetos”, com efeito, agora transformados em mercadorias e 

assim os denominar legitimadamente, pois, dessa forma, são consumidos pelos 

indivíduos e tribos que partilham do mesmo sentimento ou, nas palavras de 

Maffesoli (2006), da mesma “estética tribal”.  

Agora, é válido realçar a questão dos signos (marcas) no consumo do 

neotribalismo. Rocha (1990) em sua análise da publicidade como um operador 

totêmico expõe (e confirma o que dialogamos no capítulo anterior) uma faceta 

muito interessante da publicidade, pois mais do que sermos incentivados ao 

consumo pelo valor de uso, o objeto físico, consome-se outros itens: “Em cada 

anúncio ‘vende-se’ ‘estilos de vida’, ‘sensações’, ‘emoções’, ‘visões de mundo’, 

‘relações humanas’, ‘sistemas de classificação’, ‘hierarquia’ em quantidades 

significantemente maiores que geladeiras, roupas ou cigarros.” (ROCHA, 1990, 

p.27), isso acontece por quê: 

 
O anúncio projeta um estilo de ser, uma realidade, uma imagem 
das necessidades humanas que encaixa o produto na vida 
cotidiana. A verdadeira magia da publicidade é incluir o produto 
nas relações sociais dos receptores. O produto é introduzido e 
interpretado para o público pelo anúncio. Esta identificação entre 
as qualidades anunciadas e o produto faz com que ele entre no 
fluxo de nossas vidas da mesma maneira pela qual entra no fluxo 
das vidas dentro do anúncio. (Ibidem, p.139) 
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Nessa lógica, apesar de Everardo Rocha não citar diretamente, podemos 

incluir a própria “marca”, o signo-mercadoria o qual nos referimos em capítulos 

anteriores, que interage com as tribos. Não podemos esquecer que o sistema 

publicitário também faz parte da vida social contemporânea e, por isso, ele 

“interfere” nas relações de classificação, na maneira, na divulgação, nos rituais, 

na apropriação das mercadorias, entre outros.  

Porém, é inegável a participação da publicidade na socialidade que 

Maffesoli credita na pós-modernidade. Inúmeras tribos são contempladas pela 

publicidade, sendo estimuladas por apelos simbólicos e afetuais a “interagir” com 

determinadas mercadorias, assim a publicidade participa como um elemento 

cultural, como outro “cimento social” que incita o consumo através do estímulo 

do lado emocional, afetivo do grupo – em alguns casos, influi na estética do 

grupo, ou seja, no sentimento compartilhado do grupo em consideração a 

alguma “coisa”. Naturalmente, a marca, este signo-mercadoria, é o principal 

produto (agora encarado como “cimento social”) ligado afetivamente ao 

neotribalismo. 

 
 
3.4 TOTEMISMO 
 
 
 Acreditamos que essa seja a parte fundamental para se compreender a 

teoria da totemização das mercadorias, pois cremos que é na inexatidão do uso, 

do entendimento do conceito de “totem” que causa uma série de equívocos e a 

impossibilidade de avançar na questão com propriedade. Por conta disso, vamos 

recorrer há algumas análises clássicas do tópico (Claude Lévi-Strauss e Émile 

Durkheim) e nos atualizarmos com autores contemporâneos (Michel Maffesoli e 

Everardo Rocha). Reiteramos que não se deve buscar compreender o totemismo 

como uma conceituação acabada, vinculada a um tipo de situação, pois – 

evidentemente – o que estamos propondo é uma transposição do seu significado 

original, ou seja, uma metáfora, assim como no neotribalismo. É, portanto, 

dessa maneira que precisamos engajar os nossos esforços para compreender o 

sistema classificatório e a “reunião” afetual dos microgrupos sociais em torno das 

mercadorias.  

 Para Durkheim (1995), as classificações primitivas não ocorrem pela 

motivação de facilitar de algum tipo de ação (um fim específico), aliás, fato que 
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se encaixa perfeitamente com a ideia de Maffesoli (1997), pois enquanto na 

modernidade qualquer ação era baseada na teleologia, na pós-modernidade tal 

condição não é necessariamente obrigatória, mas o objetivo das classificações é 

tornar compreensíveis as relações entre os seres: 

 
Não é tendo em vista a regulamentação de sua conduta, nem 
mesmo a justificação da prática que o australiano [as tribos que 
Durkheim se serviu nos seus estudos] divide o mundo entre os 
totens de sua tribo, e sim porque a noção de totem, sendo capital, 
necessita situar, em relação a ela, todos os outros conhecimentos 
seus. (DURKHEIM, 1995, p.198) 

 
 O totem serve como uma forma de representar a classificação que o 

homem propõe a si próprio, a partir de “eleito” o totem, todas as outras coisas 

são divididas em relação a este. Depois, observamos as nossas semelhanças 

entre as tribos clássicas e a nossa sociedade: “Entre eles, como entre nós, as 

imagens similares se atraem, as imagens opostas se repelem e é segundo a 

percepção dessas afinidades e dessas repulsões que se classificam, aqui como lá, 

as coisas correspondentes.” (Ibidem, p.162) Ou seja, o totem é uma 

representação física (mas não obrigatoriamente física) dessas opções do grupo, 

assim os grupos se classificam de acordo com os totens por afinidade. 

 Examinando essa questão e retomando as análises de Durkheim, Maffesoli 

(1997), considera sobre o “clã” das tribos clássicas: “A autoridade é pouco 

centralizada e, através do nomadismo, o território, pouco delimitado. Daí a 

importância da atividade simbólica que assegurará a coesão do conjunto” 

(MAFFESOLI, 1997, p.144). Tais condições se aplicam também ao neotribalismo, 

daí a importância do simbólico e dos rituais, como já dissemos antes, para 

manter a coesão social. Além disso, o autor salienta que essas condições 

implicam no despertar dos “sentimentos comuns” ao grupo. Sobre os 

sentimentos, ele completa que são: 

 
Nada racionais, sem utilidade direta, difíceis de localizar com 
precisão, não deixam de constituir uma inegável força, instituinte, 
bem mais sólida do que numerosas construções racionais, as 
quais, em geral, chegam depois. Trata-se de um paradoxo 
importante: a consistência de um conjunto social vem 
essencialmente de uma força invisível que toma corpo nos totens, 
emblemas ou imagens diversas e assim constitui o corpo social. 
(ibidem) 
 

 Esses sentimentos compartilhados frutos de uma afinidade inicial é que 

servem para constituir o totem que, por sua vez, torna-se um emblema (não 
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obrigatoriamente) e, depois, passa a classificar os indivíduos, atribuir regras de 

conduta, de reprodução física e social, entre outras conforme a tribo. Então, 

retomamos Maffesoli (2006) que apresentamos no subcapítulo precedente, pois 

em torno dos “objetos” cantor de rock, do guru espiritual ou das marcas (ou 

emblemas propriamente), entre outros exemplos, cria-se um grupo, uma tribo, 

que compartilha um sentimento de afinidade e, por conseguinte, de pertença 

também – de igual modo as tribos clássicas. Pois dessa forma, logicamente, “no 

limite, cada tribo pós-moderna terá sua figura emblemática como cada tribo, 

stricto sensu, possuía, e era possuída por seu “totem”. (MAFFESOLI, 2006, 

p.279) 

 Não obstante, cremos que Claude Lévi-Strauss foi mais audaz de 

Durkheim em suas observações nas sociedades “primitivas” com relação aos 

sistemas totêmicos. Em primeira instância porque busca acabar com a ilusão de 

um conceito finalizado para o totemismo, pois – segundo Lévi-Strauss (1976) – 

este não se apresenta em todas as “sociedades primitivas”, ou seja, não é um 

estágio obrigatório da “evolução”. Depois, quando há a sua ocorrência, esta pode 

variar conforme cada tribo, não há uma forma precisa e exata de se reproduzir, 

nem mesmo um padrão absoluto – pois, dessa maneira, o totemismo também se 

trata de uma metáfora.  

 
Não é porque são totêmicos que tais sistemas [de classificação] 
devem ser declarados irregulares: é porque são irregulares que só 
podem ser totêmicos, fornecendo o totemismo – na falta de 
organização social – o único plano no qual lhes é possível funcionar 
em virtude de seu caráter especulativo e gratuito. (LÉVI-STRAUSS, 
1976, p.143) 
 

Nesse passo, Michel Maffesoli confirma: 
 
Não nos enganemos, tal “princípio totêmico” não é de forma 
alguma o apanágio das sociedades primitivas. Sabemos que, sob 
diferentes nomes, o clã perdura em todas as sociedades. Talvez 
ganha até mesmo uma importância maior na atualidade. 
(MAFFESOLI, 1997, p.144) 
 

 O totemismo acontece de diversas maneiras, mas também não sendo 

obrigatória a sua presença em todas as tribos. O que Lévi-Strauss propõe é que 

sua presença se dá quando a organização social do grupo é “confusa” ou, nas 

palavras do próprio, “irregular”. Maffesoli expõe esse cenário, o totemismo não é 

a principal característica das tribos clássicas, mas existe uma tendência das 

tribos pós-modernas possuírem e serem possuídas por totens – justamente por 
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terem as características necessárias para o desenvolvimento do totemismo ainda 

mais intensas do que propriamente as tribos clássicas, características essas que 

se notam claramente quando observamos as relações de afinidade com as 

mercadorias consumidas pelas “neotribos”. 

 Em última análise, buscamos Rocha (1990, 2000) para concluir sobre o 

totemismo, pois – neste parâmetro – concordamos com suas análises sobre o 

assunto, quando retoma o autor Lévi-Strauss. Assim, servir-nos-á como uma 

excelente maneira de “resumir” o conceito e para colocá-lo em paralelo a 

contemporaneidade antes de avançarmos. Everardo Rocha, então, coloca a 

questão da seguinte maneira: 

 
Os múltiplos sistemas de classificação operam de fato em nosso 
cotidiano comunicando, desenvolvendo e articulando um 
conhecimento, uma lógica, uma visão de mundo que se fixa no 
corpo social. Essa discussão remete-nos diretamente ao problema 
da presença do chamado “totemismo”. (ROCHA, 1990, p.68) 
 

Os totens, por conta do que já falamos até então, são os elementos 

organizadores das tribos. São capazes de promover classificações e conforme a 

tribo, leis (regras), identificação, etc., entre os membros: “O totemismo elabora 

um sistema recíproco de classificações que articula séries paralelas de diferenças 

e semelhanças entre a natureza e cultura” (ROCHA, 2000, p.24). A partir disso, a 

concepção do totemismo pode se desdobrar em várias situações, como já foi 

realizada em outros estudos. No entanto, o que nos interessa pensar é que em 

muitos momentos o neotribalismo retorna e renova situações das tribos 

clássicas, neste caso, o próprio totemismo. 

Em suma, na sua análise sobre Lévi-Strauss, Rocha (1990) sintetiza o 

conceito totêmico daquele como “um sistema de classificações” que opera em 

diversas sociedades realizando a complementaridade entre natureza (no 

“pensamento selvagem”, os objetos naturais e, no “pensamento burguês”, 

objetos não-naturais) e a cultura (dos clãs e tribos). Destarte, é na compreensão 

do totemismo, que pudemos desenvolver neste subcapítulo, aliado ao 

neotribalismo e ao fenômeno do consumo pós-moderno que, então, poderemos 

revelar o caráter totêmico de certas mercadorias. 
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4. O TOTEMISMO DAS MERCADORIAS NO NEOTRIBALISMO 

 
 
 É neste capítulo que encontraremos as razões que nos levaram ao 

propósito de examinar tão atentamente a extensa série de aspectos que 

discorremos ao longo deste trabalho. Entender-se-á esses os motivos, caso ainda 

não tenham sido esclarecidos nas suas completas magnitudes, que não é 

possível associar o totemismo na contemporaneidade sem, primeiro, colocá-lo 

em perspectiva com o neotribalismo que, por sua vez, é uma metáfora do 

tribalismo clássico. Quando trabalhamos esses itens anteriormente, buscamos 

revelar os parâmetros que eles se identificam e se distinguem. Dessa forma, 

também, sem antes apreender o totemismo para as sociedades tribais, não é 

possível colocá-lo em paralelo à contemporaneidade – um item está ligado 

indistintamente ao outro e, por isso, tivemos de trabalhá-los. 

 No entanto, no parágrafo acima, um item não foi mencionado: as 

mercadorias. Pois são essas que indicaremos como os “objetos” totêmicos da 

contemporaneidade. Pudemos entender junto a Émile Durkheim e Michel 

Maffesoli que as relações de classificação dos seres humanos acontecem por 

laços de afinidade, pois primeiro o homem se classifica e só depois classifica as 

“coisas” a sua volta em função dessa afinidade, assim o totem é uma 

representação “física” dessa organização afetual. Lévi-Strauss (1972) constata 

que por esse sistema de classificação ser “irregular” ou “confuso” é o que o torna 

totêmico, não contrário. Outras questões, entretanto, envolvem a construção 

simbólica que ocorre em torno do totem: as escolhas de “afinidade afetual”, 

organização irregular e autoridade pouco definida nas tribos, além da questão do 

território não delimitado profundamente é que induzem a construção do totem 

entre os membros do grupo. Esse totem passa a exercer uma série classificações 

no grupo como, também, outras condições que variam de tribo para tribo (regras 

de conduta, casamento, alimentação, etc.). 

 Em função disso, refletimos ao ponto de constatar que o “objeto” que 

detém as propriedades totêmicas no neotribalismo, quando antes eram objetos 

da natureza, agora são as mercadorias (como já explicamos, no seu sentido 

amplo). Essas são “eleitas” por afinidade pelas neotribos, que não possuem um 

território determinado de maneira complexa e exata, nem uma organização forte 

e, por conta disso, “elegem” um totem. Outrossim, já discutimos sobre o que 
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poderiam ser essas mercadorias, sendo assim, poderíamos considerar, por 

exemplo, como totens tanto uma “estrela do rock” quanto uma marca cultuada 

por um microgrupo social. 

 Com efeito, este capítulo se transcorrerá com uma espécie de estrutura 

“paralela”, ou seja, analisar-se-ão duas possibilidades de operadores totêmicos 

contemporâneos. Primeiro nos propomos apresentar e discutir a proposta que 

Everardo Rocha dispõe em seus textos, que o sistema publicitário é, na verdade, 

o operador totêmico da sociedade atual. Em função disso, faremos um exame de 

suas proposições e as colocaremos em confronto com outros autores. Por fim, 

iremos retomar e apresentar a ideia da totemização das mercadorias com ajuda 

de alguns autores que também perceberam que os “objetos comoditizados” 

adquiriram propriedades totêmicas quando situadas na sociedade pós-moderna. 

 
 
4.1 A PUBLICIDADE, OUTRO OPERADOR TOTÊMICO? 
 
 
 Everardo Rocha considera que o sistema publicitário seja por excelência o 

principal operador totêmico da “sociedade burguesa” contemporânea. A analogia 

que o autor realiza entre o sistema publicitário e o totemismo, com efeito, 

parece-nos descabida por um lado e, ao mesmo tempo, plausível em outros 

aspectos que, então, possibilitam a relação análoga do sistema publicitário ao 

totemismo clássico.  

O autor recorre à metáfora do totemismo porque o sistema publicitário 

também, de certa forma, é um sistema classificatório. Porém, como iremos 

mostrar, as bases de sustentação que operam no sistema publicitário são 

diferentes daquelas que agem no totemismo clássico – embora haja suas 

semelhanças, as quais Everardo Rocha perfeitamente as captou. Assim, antes de 

entrar em detalhes de possíveis contradições, primeiro recorremos ao próprio 

autor, Rocha (1990, 1995, 2000 e 2005), para explicar a sua proposta de 

analogia ao totemismo.  

O primeiro elemento que o autor promove é similar ao passo que tomamos 

no início deste trabalho: 

 
Na realidade, entender o consumo - tanto prática quanto 
conceitualmente - é percebê-lo como modalidade de classificação 
social. O consumo, como o totemismo na sociedade tribal, por ser 
um lugar de constante produção do sentido torna-se uma poderosa 
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fonte de organização das diferenças na cultura contemporânea. 
(ROCHA, 2000, p.25) 

 
 Essa relação ao sistema de classificação social é essencial, pois é este o 

traço que torna possível a relação ao totemismo por princípio, pois, como 

também já explicamos anteriormente, o totemismo representa um tipo de 

classificação social originário de uma espécie “irregular” de organização social da 

tribo. Neste ponto, encaremos a questão de igual maneira que o autor em 

questão, pois o consumo, em função do simbólico que integra os objetos18, 

apresenta um sistema de classificação como uma espécie de ordem classificadora 

aos indivíduos e grupos sociais (Rocha 1995). Na hipótese de Everardo Rocha, 

apesar da publicidade ser o principal operador totêmico da sociedade 

contemporânea, tal função não cabe só a ela, pois: 

 
Um complexo sistema de classificações – equacionando produtos, 
por um lado, e pessoas, emoções, estilos de vida, etc, por outro – 
é elaborado tanto pela publicidade quanto por outras produções da 
Comunicação de Massa. A publicidade articula e correlaciona um 
sistema de diferenças e, no mesmo gesto, a complementaridade 
entre o mundo da produção e o mundo do consumo. (ROCHA, 
1995, p.154) 
 
Na cultura contemporânea, são os meios de comunicação de 
massa e o marketing – tendo a publicidade como face exemplar – 
a instância que patrocina (no duplo sentido) este processo que 
permite a experiência do consumo. (ROCHA, 2000, p.25) 
 

 O que, na realidade, Everardo Rocha propõe é que os meios de 

“Comunicação de Massa” e, principalmente, a publicidade são os responsáveis 

por elaborar um sistema classificatório da sociedade contemporânea e, portanto, 

equivalente ao sistema do totêmico do tribalismo clássico. Assim, o produto da 

publicidade seria o elemento capaz de estabelecer as classificações. 

 
Os anúncios publicitários - e, por extensão, os demais mecanismos 
produzidos pela mídia para identificar produtos e serviços para o 
mercado - elaboram, também eles, um sistema recíproco de 
classificações que articula séries paralelas de diferenças e 
semelhanças entre produção e consumo. Os dois sistemas 
classificatórios são, cada um a sua maneira, códigos funcionando 
como grandes máquinas de construção do sentido. (ROCHA, 2000, 
p.24) 

 

                                                           
18 O autor usa a expressão “objetos”, porém no nosso trabalho já deixamos claro o nosso 
posicionamento quanto a isso: optamos por utilizar o termo “mercadorias” pelas razões 
que já explicitamos detalhadamente ao longo do trabalho. 
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De princípio, Rocha (1990, 2005) questiona que se de fato o que é vendido 

nos anúncios são os produtos, então observa que os anúncios vendem antes 

outros aspectos19 e, assim, os produtos são vendidos para quem os pode 

comprar. Os anúncios, por outro lado, “são vendidos indistintamente” (ROCHA, 

2005, p.19). Em seguida, “do mesmo modo que as classificações totêmicas, a 

publicidade constrói uma representação da natureza plena de sentidos humanos 

para associá-la a um produto, este sim, anti-humano por natureza.” (Ibidem, 

p.22), pois é esta relação que o totemismo estabelece: tornar a natureza em 

relação à tribo em uma ordem cultural da classificação e, por sua vez, o 

“totemismo publicitário” se realiza se situando entre a esfera da produção e do 

consumo.  

 
O papel de operador totêmico que a publicidade desempenha está 
vinculado ao fato de que ela instaura diferença na série da 
produção e as articula com diferenças na série do consumo. Assim, 
se o operador totêmico, nas sociedades da pensée sauvage, 
trabalha as diferenças entre as espécies naturais e a série cultural, 
entre nós tudo indica que ele trabalha diferenças entre produção e 
consumo. (ROCHA, 2005, p.31) 

 
Ou seja, a publicidade torna a produção serial da indústria na suposta 

“personalização” dos objetos como uma classificação cultural. No pensamento 

selvagem, é o totem que realiza a transformação da “natureza” em cultura da 

tribo. Rocha (2005), assim, propõe o seguinte quadro: 

 
Pensamento Selvagem = natureza : cultura :: não-humano : humano 

Pensamento Burguês = produção : consumo :: não-humano : humano 

Quadro 1: Pensamento selvagem x Pensamento burguês 
Fonte: adaptado de Rocha (2005) 

 
 Isso significa que o primeiro “dois-pontos” do quadro acima, em ambos 

“pensamentos” é o totem, pois é ele que realiza a conexão entre a natureza e a 

cultura, no caso do pensamento selvagem especificamente. No caso do 

pensamento burguês, segundo o autor, seria a publicidade que realizaria a 

integração da produção e do consumo, classificando tanto as mercadorias quanto 

os indivíduos. Sobre isso e as marcas, o Everardo Rocha comenta: 

 

                                                           
19 Antes dos produtos, vende-se “estilos de vida”, “sensações”, “sistemas de 
classificação”, etc., tal como já tivemos a oportunidade de expor. 
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Tal como no totemismo, cuja missão é articular as diferenças entre 
uma série natural com as diferenças de uma série cultural, no 
sistema publicitário o nome, a identidade, a imagem do produto 
estabelecem diferenças que se articulam com outras tantas entre 
os diversos grupos sociais. (ROCHA, 1990, p.70-71) 
 
A forma pela qual as marcas dos produtos classificam categorias 
de compradores é uma espécie de “interação” entre 
personalidades de pessoas e “personalidades” de produtos. Esta é 
a vocação classificatória do sistema publicitário que envolve 
simbolicamente o produto. (Ibidem, p.72) 
 

 Com efeito, seria o sistema publicitário que “elegeria”, “estabeleceria” ou 

“criaria” as classificações dos indivíduos e grupos com os produtos e marcas. 

Pois, segundo Rocha (2000), é a publicidade, o marketing e outras formas de 

mass media que possibilitam o consumo dentro do seu aspecto simbólico. No 

artigo “Totem e consumo: um estudo antropológico de anúncios publicitários”, 

Everardo Rocha relata a sua pequena experiência etnográfica durante uma 

viagem a Machu Picchu. Durante esse período, o autor percorreu uma feira na 

cidade de Cochamba a qual possuía artefatos e produtos nativos disponíveis para 

a compra e o consumo.  

No seu relato, Everardo Rocha, constata que não conseguiu realizar 

nenhuma compra, apesar de dispor de dinheiro e vontade para efetuar o ato: 

“Faltava um código, um sistema simbólico que completasse os objetos lhes 

atribuindo usos e razões. Faltava, enfim a classificação capaz de oferecer sentido 

aos produtos.” (ROCHA, 2000, p.22) Então, os responsáveis por transmitirem 

esses códigos que possibilitariam, portanto, o consumo seriam a publicidade e a 

propaganda, as marcas, slogan, embalagens, nomes, enfim, outros meios de 

comunicação de massa (ROCHA, 2000). Assim, sem um sistema classificatório 

baseado nos significados compartilhados dos itens, o consumo se tornaria 

inviável, segundo Rocha (2000), com efeito, todos os mass media contribuem 

para que se estabeleça o sistema classificatório e, dessa forma, possibilitando o 

consumo. 

Rocha (1990, 2005) não desconsidera a hipótese da totemização das 

mercadorias, na verdade, pondera a respeito e, a partir dela, que constrói a sua 

proposta do sistema totêmico da publicidade. Logo, “no consumo o objeto se 

completa na sua vocação classificatória” (ROCHA, 1990, p.67), no entanto, 

Everardo Rocha, não reconhece que o próprio objeto, quando interage com as 

pessoas e relaciona-se com o “sistema dos objetos”, “impregna-se” do simbólico 
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e, assim, é capaz de construir o sistema classificatório – fato que já discutimos 

com ajuda de Douglas e Isherwood (2006). Para ele, como também já vimos, é 

indispensável que os mass media elaborem o simbólico e, por sua vez, 

estabeleçam o sistema classificatório. 

 
É dessa maneira que ele [o sistema publicitário] se constitui num 
instrumento seletor e categorizador do mundo. É na forma com 
que introduz nuanças e particularidades no domínio da produção e, 
reciprocamente, diferencia grupos de homens, situações e estados 
de espírito no domínio do consumo, do humano. (ROCHA, 1990, 
p.69) 

 
Em síntese, a hipótese de Everardo Rocha a respeito de a publicidade ser, 

metaforicamente, um sistema totêmico análogo ao sistema totêmico do 

tribalismo clássico consiste em dois fatores: o consumo é um sistema baseado na 

classificação e trabalha tal como um totem, que realiza a complementaridade 

entre “Natureza : Cultura”, ou seja, possibilita a complementaridade entre 

“Produção : Consumo”. Rocha (1990) propõe os quadros abaixo: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro 2: Pensamento Selvagem 
Fonte: Rocha (1990) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro 3: Pensamento Burguês 
Fonte: Rocha (1990) 
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O primeiro dos quadros acima, “Pensamento Selvagem”, revela a ligação 

que ocorre entre a “natureza” e a “cultura”, já mostramos antes que, a partir da 

noção de totem, a tribo classifica tudo ao seu redor, portanto, revelando a 

“cultura” da tribo. No seguinte quadro: 

 
No caso do pensamento burguês, a oposição entre “produção” e 
“consumo” é transcendida pelo sistema publicitário. Assim como o 
“operador totêmico”, a publicidade promove a aliança pela 
complementaridade que estabelece entre produtos e pessoas. 
(ROCHA, 1990, p.107) 
 

 A publicidade, tal como o totemismo, realizaria a unção de domínios 

opostos, se no primeiro caso é a “natureza” e a “cultura”, aqui seria a “produção” 

e o “consumo”. Atribuindo significados a fim de tornar possível tal 

complementaridade - no caso, a vodca “deixa de ser” vodca e passa a ser 

“Smirnoff”, classificada e “individualizada”. “Pela publicidade, o produto vira o 

duplo da pessoa. Está classificado no mundo humano e nos classifica a todos.” 

(Ibidem, p.109) 

O mérito da conjectura da metáfora totemista de Everardo Rocha consiste 

nisto: constituir que o sistema totêmico publicitário realiza a complementaridade 

entre produção e consumo, ou seja, torna algo serial em algo “individualizado”, 

de forma análoga ao totemismo “original”. No entanto, o uso que o autor faz da 

metáfora totêmica nos deixa com algumas questões não elucidadas, pois são 

essas perguntas que nos exigem uma nova hipótese. 

A primeira questão que devemos ponderar é de que forma Rocha (1990, 

1995, 2000 e 2005) chegou empiricamente à conclusão de que o sistema 

publicitário é, na verdade, um operador totêmico. Poderíamos considerar essa 

metáfora quando proposta puramente no sentido teórico, pois de fato uma 

trabalha igual à outra no sentido que já explicamos, contudo empiricamente 

devemos nos perguntar se, de fato, nos processos de consumo, o sistema 

publicitário atuaria como um sistema totêmico. Everardo Rocha analisa, 

praticamente, de maneira exclusiva os anúncios, os produtores (os publicitários) 

e, em última instância, dirigi-se aos supostos (e em número reduzido) targets 

dos anúncios – mas só com fins de comprovação que a análise interpretativa e 

pré-suposta por ele e os produtores do anúncio são entendidas de maneira 

semelhante ao público-alvo. 
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Neste exato ponto se encontra mais uma contradição de Everardo Rocha 

em sua proposta: “o que pretendo contribuir para a reflexão sistemática sobre 

um fenômeno que foi relegado a segundo plano nas ciências sociais, em razão 

sobretudo do nosso fascínio pela outra ponta do processo – a produção.” 

(ROCHA, 2000, p.19) O que Everardo Rocha não percebe é que quando ele 

pesquisa, analisa e interpreta peças publicitárias e quando faz o mesmo e ainda 

entrevista os publicitários produtores dos anúncios, o que ele está fazendo, de 

fato, é exatamente o que não deseja: dar ênfase a produção. Em outras 

palavras, quando o autor em questão pensa que está analisando o consumo, o 

que faz, em realidade, é analisar a “produção” novamente. 

Porém, concordamos inteiramente com Everardo Rocha quando diz que o 

consumo foi delegado a categorias inferiores, entretanto a produção e o trabalho 

foram elevados a categorias superiores tanto no que se refere aos estudos 

acadêmicos quanto no que tange a “moral”. Sobre essa questão, ainda na 

introdução deste trabalho, apresentamos os autores Lívia Barbosa e Colin 

Campbell questionando tal “fascínio”, além disso, apresentamos números que 

remetem que essa situação se repete nos estudos da comunicação publicitária. 

Esse “encantamento” pela produção publicitária se repete quando Rocha (1990, 

1995, 2000 e 2005) analisa os anúncios publicitários e os próprios produtores de 

tais “objetos”, pois o que está fazendo, na verdade, é estudar a produção 

publicitária e não o “consumo” dos anúncios – nem das mercadorias anunciadas. 

 Depois, se para Rocha (1990) a publicidade é “por excelência o operador 

totêmico do pensamento burguês” (ROCHA, 1990, pag. 68) e, também, “[...] o 

lugar privilegiado onde é possível localizar de maneira assustadoramente clara 

todo esse totemismo presente no cotidiano” (Ibidem), ele está partindo do 

pressuposto de que a publicidade é capaz de, por si própria, realizar (ou instituir) 

um sistema classificações e, mais do que isso, capaz de promover uma 

aquiescência inquestionável do que é propagado para os consumidores. 

Ainda nesse sentido, parece-nos que há um exagero sobre os poderes e 

capacidades atribuídas à publicidade (ideia, em parte, promovida pelos próprios 

publicitários), significando, então, que a sociedade em si seria objeto de fácil 

manipulação onde os grupos e indivíduos não têm gosto próprio e não possuem 

capacidades de escolha e discernimento do que os serve ou não – ideia bastante 

equivocada se pensarmos sob a perspectiva neotribalista. Ademais, Jean 
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Baudrillard comenta sobre os “efeitos” da publicidade no consumo e conclui que, 

no final, o que é consumido é uma espécie de “cultura de consumo”: 

 
Ora, pesquisas mostraram que a força da impregnação publicitária 
era menor do que se pensava: rapidamente produz-se uma reação 
de saturação (as diversas publicidades se neutralizam umas às 
outras ou cada um por seus excessos). De outro lado, a injunção e 
a persuasão levantam contra-motivações de todo tipo e 
resistências (racionais ou irracionais: reação à passividade, não se 
quer ser “possuído”, reação à ênfase, à repetição do discurso, 
etc.), em suma, o discurso publicitário dissuade ao mesmo tempo 
que persuade e parece que o consumidor é, se não imunizado, 
pelo menos um usuário bastante livre da mensagem publicitária. 
(BAUDRILLARD, 2009, p.173-174) 

 
Ao que Everardo Rocha indica, as classificações surgiriam da publicidade, 

não da própria sociedade. Ou seja, sugere que a relação totêmica não emana da 

das escolhas definidas por afinidade dos microgrupos e indivíduos, mas passando 

a ser algo fabricado. Evidentemente, o totem pode ser “fabricado” pela indústria 

cultural, algo estipulado e comercializado, contudo não podemos esquecer que, 

talvez, o sistema de classificação totêmico que a publicidade promove e “produz” 

tenha origem na própria sociedade, nas suas relações entre os indivíduos em 

grupos.  

A “indústria de totens” busca na própria sociedade qual seria a mercadoria 

adequada financeiramente, baseando-se nas afinidades dos grupos, ou seja, a 

indústria cultural ou a publicidade não criam os totens e, conseguintemente, 

impõem-os, mas, na verdade, eles os buscam através de pesquisas e, então, 

comercializam-os. Nesse sentido, a publicidade reproduz, amplifica, aumenta e 

expande para além de pequenos nichos determinados totens, mas – de forma 

alguma – ela os cria a partir do “zero”, pois para o “sucesso” (de qualquer 

espécie que seja), primeiro, é preciso captar as relações de afinidade das 

“coisas” com relação aos indivíduos. 

Essa situação nos remete, novamente, a uma máxima de Émile Durkheim: 

“a classificação das coisas reproduz a classificação dos homens” (Durkheim, 

1995, p.184). Já nos atemos a averiguar tal afirmação de forma bastante atenta 

em dois momentos anteriores, mas outra vez cabe retomá-la. Quando Rocha 

(1990, 1995, 2000, 2005) afirma que o sistema publicitário “elabora” as 

classificações, ele está cometendo um erro crasso. Émile Durkheim, já em sua 

época, pondera que os erros ocasionais sobre as analises dos sistemas 

classificatórios são, sistematicamente, em pressupor o contrário de sua máxima. 
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O que acontece, mais uma vez fazemos alusão, é que o homem se classifica 

primeiro (igualmente ao tribalismo clássico) e tal classificação se determina por 

uma ordem de afinidade em relação às “coisas” e, ao “elegerem” um totem, este 

passa a representar o grupo e, também, propor uma série de classificações, 

regras, etc. 

O que acontece, no caso de Everardo Rocha, é que ele inverta a “ordem 

das coisas”, não é a publicidade que classifica as “coisas” (ou as pessoas), mas 

são as próprias pessoas que se classificam e, com base nisso, a publicidade 

busca tais classificações e as reproduz em larga escala. Durkheim (1995) já 

alerta que tal situação se repete incessantemente e, assim, torna-se, 

praticamente, impossível determinar qual dá início a qual – no entanto, ele já 

estabeleceu qual delas é a primeira.  

É a própria relação dos homens que estabelece as classificações, de modo 

“grosseiro” também podemos levar isso ao sistema publicitário. Everardo Rocha 

afirma que quem cria as classificações é o sistema publicitário e, por sua vez, as 

classificações se tornam evidentes quando é associada ao o que os publicitários 

chamam de targets. Observando a questão, é uma ilusão presumir que são os 

publicitários que escolhem o alvo de seus anúncios quando, na verdade, as 

mercadorias que serão anunciadas foram “criadas” com base de pesquisas 

prévias do anunciante, ou seja, buscando as “afinidades” dos indivíduos e grupos 

em relação a determinada mercadoria. Ora, quem estipulou que tal mercadoria 

“pertenceria” a determinado grupo social não foi o sistema publicitário, foram os 

homens que a classificaram previamente – condizente com Durkheim. 

Além disso, a publicidade, ela como um produto consumível, não pode ser 

totêmica, pois ela não cria as classificações ao consumidor, como acabamos de 

dizer, só reproduz uma classificação prévia feita pelos homens. “[...] os 

anúncios, entretanto, são vendidos indistintamente.” (ROCHA, 2005, p.20) 

Portanto, a publicidade, em geral, não exige pré-requisitos de afinidade para que 

seja consumida, no máximo, o que faz é uma tentativa aproximada de atingir o 

seu público-alvo desejado de forma mais “selecionada” possível. Tal fato, de não 

haver um pré-requisito ou uma seleção da parte dos indivíduos, leva-nos a 

questionar um novo ponto da hipótese de Everardo Rocha: a publicidade não é 

“escolhida” pelo grupo para representá-la como totem por algum tipo de 

sentimento compartilhado – situação elementar para se desenvolver um totem. A 

publicidade simplesmente se “impõe” ao público que se dirige, não é “eleita” pelo 
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público-alvo, o target só a recebe. Diferente do que acontece com o totemismo 

clássico, onde os indivíduos partilham de um sentimento de “afinidade” com 

determinado totem e as suas subseqüentes classificações (DURKHEIM, 1995). 

Por fim, observamos a descrença de Everardo Rocha nas possibilidades da 

“vida” simbólica sem a publicidade. Já relatamos que Rocha (2000, 2005) afirma 

que sem a publicidade como elemento totêmico, as pessoas não conseguiriam 

entender os “códigos” de consumo e, assim, impossibilitaria o próprio consumo. 

Desde o início deste trabalho afirmamos que o consumo não é um fenômeno 

específico da nossa sociedade, por conta disso, outras sociedades também 

consomem indiferentemente de ter ou não um sistema publicitário. O simbólico 

das mercadorias, como afirmam Douglas e Isherwood (2006), depende das 

relações entre indivíduos, objetos e objetos entre si. Ou seja, é uma ilusão 

presumir que o consumo é dependente da publicidade embora a nossa sociedade 

tenha sido desenvolvida para que o consumo fosse atrelado ao sistema 

publicitário e ao modo de produção capitalista. Como já explicamos, o sistema 

publicitário funciona se apropriando das classificações e do simbólico e os 

reproduz em “larga escala”, amplicando-os – o que, com razão, facilita e acelera 

o compartilhamento dos “códigos”. 

Também nesse sentido, Campbell (2006) propõe uma nova natureza para 

o consumismo moderno e o tradicional: é a troca do “dínamo central” do 

consumo das instituições para a própria demanda dos consumidores: 

 
O primeiro é o lugar central ocupado pela emoção e pelo desejo, 
juntamente com um certo grau de imaginação. [...] Deixem-me 
apenas enfatizar minha crença de que o processo de querer e 
desejar estão no cerne do fenômeno do consumismo moderno. 
Isso não quer dizer que questões referentes a necessidades 
estejam ausentes, ou que outras questões, como estruturas 
institucionais e organizacionais significativas, não seja 
importantes. Quero apenas afirmar que o dínamo central que 
impulsiona tal sociedade é o da demanda do consumidor, e que 
isso, por sua vez, depende da habilidade do consumidor de 
exercitar continuamente o seu desejo por bens e serviços. 
(CAMPBELL, 2006, p.49) 

 
Além disso, a concepção teórica de Everardo Rocha não explica aquelas 

mercadorias que não recebem um “tratamento publicitário” e, mesmo assim, 

possuem elevada importância para determinados grupos. Tampouco compreende 

quando determinadas mercadorias recebem um novo uso, são ressignificados ou 
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são ressemantizados pelos indivíduos ou grupos – independente da proposta 

original reproduzida na publicidade do mesmo.  

É no “vaivém” das tribos, do sentimento de pertença, de pertencer a mais 

de uma tribo e, portanto, pertencer em diversas tribos durante a vida social que 

fica evidente o totemismo das mercadorias em relação aos microgrupos sociais, 

em função de uma ordem de afinidade. Não se trata, então, do sistema 

publicitário impor uma classificação aos indivíduos e grupos sociais, é no 

sentimento compartilhado dos indivíduos e grupos, agora chamados de 

neotribos, pelos objetos-mercadorias que se manifesta a totemização das 

mercadorias. 

 
 
4.2 MERCADORIAS COMO TOTENS  
 
 
 Certamente muitos questionamentos já foram esclarecidos até este 

momento, desenvolvidos aos poucos e completados ao decorrer dos capítulos. O 

que se verá a seguir, então, é uma união de todo o mosaico que expusemos no 

transcorrer deste trabalho, ao passo que associaremos ao que outros acadêmicos 

dialogam sobre a totemização das mercadorias. 

 No início, discorremos sobre o consumo e, também, muito do que foi dito 

possui direta relação com as transformações da transição entre modernidade e 

pós-modernidade. Depois, entender o consumo como um processo sociocultural 

já remete a se posicionar contra a ideia do consumo como, basicamente, uma 

maneira de satisfazer as necessidades – além de eliminarmos a ideia de que o 

consumo é um fenômeno social só da sociedade contemporânea. A diferença da 

sociedade contemporânea é que o modo de produção simbólica industrializada 

(SAHLINS, 2003), o Commodity Sign (BAUDRILLARD, 1995) e específicos 

arranjos institucionais, maneiras de classificação e valores particulares, 

resultando em funções que vão além da simples satisfação das necessidades 

materiais e/ou da reprodução social (BARBOSA, 2008). 

 O consumo de mercadorias da sociedade contemporânea se torna um 

sistema de classificação incomum aos das demais sociedades, as “primitivas” por 

exemplo; ser diferente, entretanto, não significa que seja o único que faça uso 

dos objetos para classificar os indivíduos, pois, na verdade, tal situação em 

outras sociedades, como já discutimos, é bastante recorrente. O que diferencia e 
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torna evidente o sistema de classificação da presente sociedade é, então, o fato 

da constante manipulação de objetos ou, melhor, do simbólico dos objetos. 

Agora, o simbólico, transformado em mercadoria da sociedade burguesa, faz com 

que o sistema de classificação (e simbólico) se torne ainda mais intenso e vivo. 

Com relação a isso, Marshall Sahlins explica muito bem: 

 
A produção capitalista é, como qualquer outro sistema econômico, 
uma especificação cultural, e não uma mera atividade natural e 
material, pois, como é o meio para um modo de vida total, ela é 
necessariamente produção de significação simbólica. No entanto, 
ela se apresenta ao produtor como uma procura de ganhos 
pecuniários e ao consumidor como uma aquisição de bens “úteis”, 
o caráter simbólico básico do processo fica totalmente às 
escondidas dos participantes [...]. (SAHLINS, 2003, p.211) 
 

 Nesse caso, observa-se a dificuldade de encarar o sistema produtivo do 

capitalismo como, também, um meio de produção simbólica – é a ilusão da 

racionalidade moderna que persiste. Para Sahlins (2003) a diferença entre o 

mundo “primitivo” e o nosso é que a nossa classificação e simbolização estão 

ligadas diretamente à institucionalização e ao processo de produção de 

mercadorias, enquanto nas sociedades “primitivas”, as distinções ocorrem com 

base no parentesco20.  

 Tal como o consumo está ligado a um sistema de classificação, o 

tribalismo também está. No entanto, o sistema classificatório que ocorre nas 

sociedades tribais, em muitos casos, é o totêmico. Já esclarecemos diversas 

questões sobre o tribalismo clássico e os totens, portanto nos fixaremos em 

alguns aspectos a de fim não sermos mais redundantes do que o necessário. 

Também já discutimos que a relação entre os indivíduos das tribos, tanto 

clássicas quanto “neo”, nas formações das tribos, dá-se por uma ordem afetiva. 

Ou seja, a partir do sentimento compartilhado entre os membros sobre 

determinadas “coisas” é que surge a ligação entre os indivíduos. Essa afinidade 

entre os membros é que “elege” de alguma forma o totem e, aparentemente21, 

por conta própria impõe uma série de regras, classificações, etc. 

                                                           
20 Logicamente, a ordem do parentesco é uma espécie de classificação arbitrária, não há 
necessariamente uma relação sanguínea direta como ocorre na nossa sociedade 
(BAUDRILLARD, 1995). Em certas tribos a relação de parentesco está diretamente ligada 
aos totens, pois os relacionamentos dos clãs e tribos ficam evidentes nas relações entre 
os próprios totens respectivos (DURKHEIM, 1995). 
21 “Aparentemente”, pois exatamente pela questão das “coisas” reproduzirem as 
classificações prévias que os homens realizam. Tem-se a impressão de que é o objeto 
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 Michel Maffesoli nos apresenta a metáfora do neotribalismo, um contraste 

com a crença da individualização do homem contemporâneo. Quando analisamos 

especificamente tal hipótese no capítulo anterior, pudemos ver uma série de 

semelhanças entre o tribalismo clássico e o “atual”. Chegamos à conclusão, junto 

a Maffesoli, que a principal diferença se concentra na efemeridade das neotribos, 

o que, por outro lado, não significa fraqueza dos laços dos grupos. No mais, 

ambas as formas representativas são bastante semelhantes, contudo, o que falta 

é uma representação metafórica adequada para um sistema totêmico atual.  

Apresentamos a proposta de Everardo Rocha sobre o sistema publicitário 

ser o principal operador totêmico contemporâneo. Apesar de relevarmos certas 

questões, outras se mostraram problemáticas – não preenchiam, de fato, os 

“pré-requisitos” para considerarmos tal sistema como um totem, apesar de 

possuir funções semelhantes, falta uma relação “afetiva” com os microgrupos 

sociais. Ao que nos parece, para a proposta de Everardo Rocha, faltou um 

contexto adequado, pois sob o viés do neotribalismo é preciso observar as 

próprias neotribos para aferir qual seria o operador totêmico representante de 

cada uma. O que Everardo Rocha fez, na realidade, foi analisar os meios de 

comunicação de massa.  

Assim, da mesma forma que Rocha (2005) pergunta-se retoricamente: “A 

questão que pode ser colocada é quanto à existência de um lugar no qual é 

possível localizar de forma assustadoramente nítida este totemismo atuando em 

nosso cotidiano” (ROCHA, 2005, p.28), nós também fazemos uso dessa frase 

para iniciarmos a nossa proposição sobre o tema. 

Propomos, então, as “mercadorias” (em seu sentido mais amplo possível) 

como uma das possibilidades a considerar como o “principal” operador totêmico 

da sociedade contemporânea, pois pressupomos a metáfora do neotribalismo 

para “enxergar” a sociedade, pois, por sua vez, considera que as relações atuais 

são predominadas por uma questão afetual (MAFFESOLI, 1998). Assim, 

influenciamo-nos no que Maffesoli (1998) pondera: “é preciso não ter medo de 

repisar, de voltar à carga por diversos ângulos, pois é muito difícil apreender um 

fenômeno grupal com instrumentos de análise que foram elaborados numa 

perspectiva política” (MAFFESOLI, 1998, p.122).  

                                                                                                                                                                                     

que está classificando o homem, no entanto, foi este último que o classificou aquele e, 
por conta disso, classifica-se. 
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Sahlins (2003) também levanta algumas perguntas sobre a totemização 

das mercadorias e se aproxima muito de uma resolução. Quando busca analisar 

e explicar o fenômeno, o que lhe falta é o contexto do neotribalismo –

obviamente, quando Sahlins escreveu seu texto, a metáfora do neotribalismo 

ainda não existia e as situações que Maffesoli descreveu também não deveriam 

ser tão nítidas quanto as vemos atualmente. Ou seja, a sua visão ainda possui 

certos resquícios de uma condição dominante dos mass media. Entretanto, 

Marshall Sahlins começa a questionar tais efeitos em contraponto as próprias 

relações sociais. Depois, sobre os publicitários e o sistema de produção 

publicitário, “esses mercenários do símbolo não criam de novo. [...] É função 

deles ser sensível às correspondências latentes na ordem cultural cuja conjunção 

em produto-símbolo possa significar sucesso mercantil.” (SAHLINS, 2003, p.215) 

Não obstante, Marshall Sahlins pesquisa e analisa os hábitos alimentares e 

do vestuário norte-americano para evoluir as discussões totêmicas a respeito das 

mercadorias. 

 
[...] o esquema simbólico de comestibilidade se junta com aquele 
que organiza as relações de produção para precipitar, através da 
distribuição da renda e demanda, toda uma ordem totêmica, 
unindo em uma série paralela de diferenças o status das pessoas e 
o que elas comem. (SAHLINS, 2003, p.176) 
 

O tipo de alimentação ou, especificamente, o alimento não são totens, 

entretanto, na verdade, antes de expor as possibilidades pecuniárias dos 

indivíduos, elas expõem o grupo social que tal indivíduo pertence. Dentro do 

esquema totêmico, a tribo possuiu uma série de regras que são “estipuladas” em 

função do totem e, pois não seria diferente, o tipo de alimentação evidencia tal 

classificação em alguns casos. De modo não distinto, o sistema de vestuário 

revela um complexo esquema de categorias culturais que funciona com um 

conjunto de regras, sejam de classe, trabalho, horário, local, sexo, idade, etc. 

(SAHLINS, 2003), além disso, os objetos de uma mesma classe (tipo) possuem 

diferenças concretas que dão sentido há alguma distinção na ordem social 

(Ibidem). 

 
Em sua dimensão econômica, esse projeto [de estruturas 
simbólicas das vestimentas] consiste na reprodução da sociedade 
em um sistema de objetos não simplesmente úteis, mas 
significativos, cuja utilidade realmente consiste em uma 
significação. O sistema do vestuário em particular repete na 
sociedade ocidental as funções do chamado totemismo. Uma 
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materialização suntuária das principais coordenadas de pessoas e 
ocasião torna-se um vasto esquema de comunicação [...]. 
(SAHLINS, 2003, p.202) 
 

As vestimentas, assim como os alimentos, significam em um sistema 

classificatório conforme regras determinadas pelo grupo (e totem) e tais 

condições revelam-se como uma forma de comunicação da tribo, ou seja, uma 

espécie de código específico do grupo, mantendo a coesão social. Nem todo item 

do vestuário é totêmico, na verdade, ele aparece como um “acessório de ritual” 

ou signo de pertença, pois é a escolha simbólica que infere sobre a classificação 

(ou demarcação) do usuário/consumidor. Porém, ressalvamos que o fato de que 

peças do vestuário não serem, geralmente, os próprios totens não impede, por 

sua vez, que em algum momento conforme uma tribo, algum item indumentário 

torne-se um totem. Contudo, na lógica totêmica das mercadorias, as “marcas”, 

tal como commodity sign, parecem se tornar totens para as neotribos com mais 

freqüência do que os próprios objetos físicos possuidores de “valor de uso” 

naturais. 

 Por conta das similitudes funcionais e classificatórias entre o “sistema de 

objetos” e o sistema totêmico clássico, Marshall Sahlins retoma a discussão 

totêmica de Claude Lévi-Strauss: 

 
É verdade que Lévi-Strauss escreve como se o totemismo se 
houvesse limitado, em nossa sociedade, a uns poucos locais 
marginais ou práticas ocasionais. E com razão – na medida em que 
o “operador totêmico”, articulando diferenças na série cultural com 
diferenças na espécie natural, não é mais um elemento principal 
do sistema cultural. Mas deve-se questionar se não foi substituído 
por espécies e variedades de objetos manufaturados, os quais 
como categorias totêmicas têm o poder de fazer mesmo da 
demarcação de seus proprietários individuais um procedimento de 
classificação social. (Ibidem, p.176) 
 

 Em verdade, Sahlins começa a discutir se os objetos manufaturados, então 

mercadorias, não substituíram os totens clássicos. Isso porque as ligações com 

os objetos da natureza não são mais elementos principais do sistema cultural, 

agora, são as mercadorias que estabelecem a principal relação com o sistema 

cultural. Demarcando, classificando os indivíduos em grupos. Fato que Douglas e 

Isherwood concordam: “Os bens são usados para marcar, no sentido de 

categorias de classificação. [...] Os bens são dotados de valor pela concordância 

dos outros consumidores.” (DOUGLAS; ISHERWOOD, 2006, p.123). 
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 Ademais, Marshall Sahlins explica o porquê da tamanha intensidade 

simbólica do “totemismo burguês”, que ocorre a partir das mercadorias: 

 
[...] a variação sistemática das características objetivas é capaz de 
servir, até mesmo melhor que as diferenças entre espécies 
naturais, como o meio de um vasto e dinâmico esquema de 
pensamento: porque, nos objetos manufaturados, muitas 
diferenças podem variar ao mesmo tempo, e por uma manipulação 
de aparência divina – quanto maior o controle técnico, mais 
precisa e diversificada é essa manipulação – e porque cada 
diferença assim desenvolvida pela intervenção humana com vistas 
à “utilidade” necessita ter uma significação e não somente aquelas 
características, existindo dentro da natureza por suas próprias 
razões, que se prestam a ser notadas culturalmente. O totemismo 
burguês, em outras palavras, é potencialmente mais elaborado 
que qualquer variedade “selvagem”, não que tenha sido liberada 
de uma base material-natural, mas precisamente porque a 
natureza foi domesticada. (SAHLINS, 2003, p.178)  
 

 Esse longo trecho foi transposto justamente porque não vemos melhor 

maneira de transmitir as ideias que possui. Pois explica que é, justamente, pelo 

domínio da natureza, da ausência da necessidade dos objetos serem “naturais”, 

do domínio técnico, da intensa produção de objetos e, portanto, de significados, 

é que as mercadorias, na “sociedade burguesa”, tornam-se totens ainda mais 

“potentes” do que no tribalismo clássico. Além disso, o sistema da produção de 

mercadorias reproduz o sistema cultural dos homens, assim: 

  
Os bens ficam como um código-objeto para a significação e 
avaliação das pessoas e ocasiões, funções e situações. Operando 
em uma lógica específica de correspondência entre contrastes 
materiais e sociais, a produção é portanto a reprodução da cultura 
em um sistema de objetos. (Ibidem) 
 

 Tal afirmação de Sahlins (2003) segue de acordo com a lógica de 

Durkheim (1995), ou seja, a classificação dos objetos reproduz a classificação 

prévia realizada entre os homens. Explicados esses últimos fatos, o que nos falta 

é concluir – efetivamente – que tipo de relação ocorre entre as mercadorias e os 

indivíduos, pois, neste momento, estão agrupados em tribos a partir de um 

encontro de ordem de afetividade com relação às mercadorias e, por 

conseguinte, sem a obrigatoriedade de relações sanguíneas, territoriais, etc. 

Como dissemos há pouco, o que faltava para conseguir explicar ou definir 

um totem contemporâneo seria um “contexto” adequado. O neotribalismo nos 

permite estabelecer afirmações com base nas análises de tal condição. Para que 

haja as neotribos, é preciso haver algo, alguma “coisa” que “ligue” os indivíduos 
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por afinidade – afinidade que, posteriormente, desenvolve o totem. Por conta 

disso, estabelecemos o seguinte diagrama em função da argüição que se segue: 

 

 
Diagrama 1: O consumo de mercadorias e a teoria do neotribalismo 

 
 Não é possível afirmar que todas as mercadorias sejam totêmicas embora 

todas sejam consumidas pelo aspecto simbólico, como afirma Douglas e 

Isherwood (2006). Estes mesmos autores estabelecem que muitos “bens” são 

consumidos como “acessórios rituais”, ou seja, quando servem para dar sentido 

para algum ritual do grupo, tornar os significados estáveis. Com efeito, parece-

nos bastante claro quando se observa uma série de mercadorias “menores” 

utilizadas pelas tribos urbanas para ritualizar e marcar as suas relações de 

interação. Depois, quando estabelecemos uma conexão entre algo “real” (o 

consumo) e algo “teórico” (a metáfora do neotribalismo) o que tentamos, na 

verdade, é criar uma forma de entendimento de uma parte do mundo 

contemporâneo. 

 As relações de afinidade dos indivíduos parecem, na nossa sociedade, 

estar concentradas nas mercadorias e, evidentemente, essa é uma das condições 

que lhe fornece subsídios para ser nomeada de “sociedade de consumo”. As 

neotribos precisam de alguma “coisa” que possibilite a conexão entre os 

membros, assim como os “objetos da natureza” faziam para as tribos antigas, 

tais coisas são certas mercadorias que se tornam totens aos microgrupos sociais 
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– pelos mesmos motivos que tornavam alguns “objetos da natureza” em totens 

específicos de cada tribo/clã. 

 Quando Zygmunt Bauman faz uma leitura das proposições de Michel 

Maffesoli, aquele percebe que no neotribalismo as mercadorias parecem assumir 

as formas totêmicas: 

 
[...] o sentimento de pertença não é obtido seguindo-se os 
procedimentos administrados e supervisionados por essas 
“tendências de estilo” [como Bauman chama os grupos, as tribos] 
aos quais se aspira, mas por meio da própria identificação 
metonímica do aspirante com a “tendência” [moda no grupo]. O 
processo de auto-identificação é perseguido, e seus resultados são 
apresentados com a ajuda de “marcas de pertença” visíveis, em 
geral encontráveis nas lojas. Nas “tribos pós-modernas” (como 
Maffesoli prefere denominar as “tendências de estilo” da sociedade 
de consumo), “figuras emblemáticas” e suas marcas visíveis (dicas 
que sugerem códigos de vestuário e/ou conduta) substituem os 
“totens” das tribos originais.” (BAUMAN, 2008, p. 108)  

 
Bauman (2008) dá pistas de algo que Maffesoli não constrói inteiramente 

em sua obra: a relação totêmica que os “cimentos sociais” promovem para o 

neotribalismo. As “marcas de pertença” podem ser (muitas vezes) compradas 

nas lojas, as mercadorias surgem, então, como totens pós-modernos. Possuir as 

mesmas “marcas” é uma forma de estabelecer os vínculos necessários para se 

integrar a determinado grupo, pois “pertencer” exige que se entenda os mesmos 

códigos, realize-se os mesmos rituais e siga-se o mesmo totem do grupo. É, 

pois, nesse sentido que as mercadorias se tornam totens, as relações afetuais 

dos membros com tal totem devem ser similares, estabelecendo uma espécie de 

“crença” comum aos membros. De modo algum longe do que Maffesoli (1998) 

chama de “ética da estética”, fato também já descrito anteriormente. 

 Nesse sentido, podemos fundamentar, em parte, com base nas pesquisas 

realizadas por Pithan e Timm (2010) – recorremos a essa pesquisa por tratar 

contemporaneamente do totemismo e do neotribalismo –, pois ao estudarem a 

rede de relacionamentos Orkut, perceberam que muitas das comunidades 

representavam as tribos e, conseguintemente, revelam os totens: 

 
Comunidades que agregam pessoas pelo consumo no Orkut são 
comuns. As comunidades Nike Shox, Eu tenho MP3 Player e Meu 
celular é NOKIA são exemplos que salientam a união de pessoas 
ao redor de objetos de consumo com os quais se identificam. 
Esses objetos são os totens que agregam essas pessoas para 
interagirem socialmente, mesmo que o tema sirva apenas de 
pretexto para tal interatividade. (PITHAN; TIMM, 2010) 
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 Ademais, Pithan (2007) procura ir mais além à questão do tribalismo e 

totemismo no Orkut. Embora em sua pesquisa apresente boas percepções sobre 

as “comunidades” do Orkut e, também, sobre o neotribalismo, falha ao não 

compreender completamente o totemismo22. Situação que ao longo do trabalho 

deixamos claro que é necessário definir, conceituar e explicar – apesar da autora 

recorrer a Maffesoli, este último não conceitua sobre o totemismo, só realiza um 

“diálogo”, talvez pressupondo que seus leitores dominem o conceito de totens. 

 As tribos contemporâneas possuem uma espécie de culto a determinados 

objetos (elegidos por eles próprios pela afinidade), deste modo fazem com que 

essas mercadorias sejam o seu modo de se identificar, além de promover regras 

comuns a todos os membros (regras de um “uso correto”, por exemplo), sendo 

um sistema de classificação intra e intergrupos/tribos. “A comunhão em torno de 

imagens, objetos, não está, nesse sentido, muito distante daquela que se 

exprimia, nas tribos tradicionais, em torno do totem, ou do herói epônimo.” 

(MAFFESOLI, 1998b, p.103-104). Isso sugere que as mercadorias, quaisquer que 

sejam, podem se tornar totens conforme o microgrupo social que estiverem se 

relacionando.  

 Igualmente, já analisamos que as mercadorias não precisam ser um objeto 

físico ou um “bem” de valor, pode ser um produto simbólico que represente a 

tribo a qual se dirige e, dessa forma, Maffesoli (1996) cita os exemplos que, mais 

uma vez, utilizamos: um astro do rock, um guru espiritual, um ídolo esportivo, 

entre outros podem se tornar totens para os grupos que os “elegem” pelo vínculo 

de afinidade e compartilhamento de sentimento por tal mercadoria. Portanto, 

tanto marcas, “ídolos”, “bens”, podem se tornar uma mercadoria como, também, 

um totem para alguma das tribos contemporâneas. 

Em vista de tudo o que já foi dito, respondemos o questionamento que 

Rocha (1990, 2005) realiza quando pergunta qual seria o “lugar no qual é 

possível localizar de forma assustadoramente nítida este totemismo atuando no 

nosso cotidiano” (ROCHA, 2005, p.28). Com efeito, acreditamos que o local que 

o sistema totêmico se revela mais evidente na nossa sociedade contemporânea, 

                                                           
22 Fato que atribuímos a ausência de um debate claro e objetivo sobre o totemismo e, 
por conta disso, o conceito do “totem” fica preso ao senso comum e a interpretações 
ligadas ao que a autora pressupõe que seja um totem. Nas três produções que tivemos 
acesso (PITHAN 2006, 2007, 2010) fica evidente a confusão. Não nos dedicaremos a 
contrapor tais fatos justamente por não termos “espaço” para tal fim. 
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ou seja, onde suas ações se tornam claras, é no consumo das mercadorias 

seguindo uma ordem de afinidade entre os indivíduos. Em síntese, agora, os 

homens estão organizados e classificados em microgrupos sociais por uma 

ordem de afinidade em relação às mercadorias, fato esse que fornece alicerce à 

metáfora do neotribalismo e, por sua vez, é a essa metáfora que torna palpável, 

no limite de uma metáfora, o totemismo contemporâneo.  

O que queremos dizer, por fim, é que quando Émile Durkheim analisa as 

tribos australianas e, então, percebe que as relações que ligam os indivíduos são 

de ordem afetiva em relação às “coisas” e, em alguns casos, algumas dessas 

“coisas” se tornam totens para os grupos e, ainda, tais objetos têm sua origem 

da natureza – como Lévi-Strauss (1976) conclui. Tais observações não se 

encontram tão longínquas do nosso cotidiano atual. Pois quando observamos a 

nossa sociedade, seguindo a metáfora do neotribalismo, percebe-se um 

deslocamento: as relações afetivas entre grupos e indivíduos já não são, 

obrigatoriamente, em função de “coisas” da natureza. Ora, assim são as 

mercadorias que parecem substituir as “coisas” da ordem da natureza quanto à 

afinidade entre grupos e indivíduos. Maffesoli (1997) afirma que o totemismo é 

ainda mais importante na nossa sociedade, pois essa afirmação nos parece 

complementar, exatamente, no mesmo sentido que Sahlins (2003) quando, 

então, aponta que os objetos da sociedade burguesa assumem a forma totêmica 

de forma mais intensa do que os “objetos da natureza” das sociedades 

“primitivas”. O que ocorre é que devido à manipulação constante dos objetos, o 

simbólico se torna ainda mais forte e intenso – a mercadoria totêmica é, sem 

dúvida, fruto de um grande sentimento compartilhado entre os indivíduos da 

tribo que a envolve. Destarte, quando utilizamos da metáfora da totemização das 

mercadorias, estamos expondo as classificações dos microgrupos sociais e a 

grande e, também, intensa relações afetivas dos indivíduos da sociedade de 

consumo com as mercadorias. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 
 Quando se chega ao fim de uma pesquisa, muitas vezes, o que se obtém – 

bem verdade – são novas perguntas. Pois é nessa reflexão que nos apegamos. 

Conclusões “finalísticas” são improváveis nas ciências humanas, sempre nos 

deparamos com novas interrogações, dúvidas e anseios que nos levam a novos 

caminhos para as seguintes pesquisas. Indubitavelmente, encontramo-nos nessa 

etapa: ainda há muito que pesquisar e responder. Isso não insinua que não 

tenhamos alcançado as respostas para as nossas perguntas iniciais, bem 

verdade, são as nossas respostas que nos levam a novas perguntas. 

 O objetivo desse trabalho foi promover uma discussão teórica sobre a 

possibilidade da metáfora do totemismo das mercadorias ser a mais adequada 

para representar as relações dos indivíduos e grupos com os objetos que os 

circundam. Para obtermos êxito em tal designo, consideramos essencial nos 

apropriarmos da metáfora do neotribalismo e, então, propormos a retomada da, 

também, metáfora do totemismo, mas – dessa vez – não com relação aos 

objetos de ordem da natureza, mas sim daqueles “manufaturados” e 

comoditizados, as mercadorias. A problemática da pesquisa consistia nessa exata 

questão: se as interações dos microgrupos sociais com as mercadorias caberiam 

para explicar uma relação totêmica, tal qual um sistema de classificação.  

O que esperamos ter transmitido com clareza é, sem dúvida, a real 

necessidade das escolhas que realizamos de abordar certos aspectos ao longo do 

trabalho, com fins de promover um real acréscimo ao tema. Entendemos que 

para o tema pretendido, não poderíamos nos abster, voluntariamente, de 

dialogar com a sociedade contemporânea, o consumo, sistemas de classificação, 

mercadorias, tribalismo clássico, neotribalismo, totemismo e a proposta de 

Everardo Rocha (1990) do sistema publicitário entendido como o operador 

totêmico da sociedade presente. Tais tópicos são indissociáveis, ao nosso modo 

de enxergar. 

 Por conta disso, ao nos propormos estudá-los em conjunto, 

desenvolvemos com segurança a nossa proposta. O consumo foi visto como um 

processo sociocultural e, também, exposto como um sistema de classificação e, 

por conta disso, foi associado ao totemismo, que tem como principal função ser 

um sistema classificatório elencado pelas afinidades e classificações prévias dos 
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homens. Ao passo que o consumo, como dínamo central da sociedade 

contemporânea, passa a ser o elemento que coloca em evidência o totemismo. 

Visto que nas sociedades tribais clássicas o consumo ocorria de modo diferente 

do nosso, pecuniário, o valor de afinidade entre os objetos ainda é o fator que 

expõe claramente a classificação que os homens realizam entre si. Se nas 

sociedades tribais os objetos eram da natureza, agora os objetos 

“classificadores23” passam a ser as mercadorias24.  

  Cabe, ao mesmo tempo, determo-nos a conjecturas que circundaram o 

trabalho exposto. Vimos que aquilo que atribuem ao “individualismo” 

contemporâneo deve ser revisto, pois – ao que parece – quando autores 

propõem que o consumo é uma atividade individual, sem intenções coletivas ou 

sociais, isso significa, na verdade, que esses se baseiam em um tipo de análise 

“moral” ou do “devir” baseado em instrumentos da modernidade. É evidente que 

o consumo de mercadorias parte de idiossincrasias, afinal falamos das 

“identificações por afinidade”, porém as escolhas que os indivíduos realizam não 

significam “individualismo”. Fica claro que o consumo, mesmo quando realizado 

sozinho, possui significados coletivos: o simbólico é “público”, desse modo, desde 

o princípio o consumo já faz parte de uma atividade coletiva. A “atividade 

monetária” que envolve o nosso consumo nada mais é do que uma característica 

própria da nossa sociedade, mas essa não significa a exacerbação do individual 

perante o coletivo, é uma maneira de expor as “afinidades” para os grupos que 

os indivíduos participam e, de fato, não uma maneira de acentuar uma pseudo 

crise de identidade contemporânea. 

Evidentemente, em função do caráter teórico de a nossa pesquisa, não 

podemos propor – neste momento – conclusões através de evidências empíricas, 

mas a argumentação fundamentada nas pesquisas dos acadêmicos fornece 

suporte para crermos nas conjecturas que propomos. Independentemente de 

não termos tido uma etapa empírica, acreditamos que após a etapa teórica que 

percorremos, esta é a que nos possibilitará uma boa realização do trabalho de 

campo futuramente.  

                                                           
23 Explicamos que os “objetos” reproduzem a classificação prévia dos homens, por conta 
das inúmeras classificações subseqüentes é que se aparenta que são os objetos que 
classificam os homens. Fato que esperamos termos explicado bem dialogando com Émile 
Durkheim e Marshall Sahlins. 
24 Aliás, explicamos também que o termo “mercadoria” mostra-se o mais adequado, pois 
não compromete a ser algo tangível nem de valor financeiro. 
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 Assim, quando tivemos a oportunidade de expor adequadamente que o 

consumo é um sistema classificatório e que conceituamos exatamente o que são 

as “mercadorias”, agora, observamos a possibilidade de captar o fenômeno no 

meio social. Assim como, também, quando dominamos os conceitos do 

neotribalismo e do clássico, compará-los nos permite entender o recorte que 

acontece entre um e outro e, dessa maneira, quando observarmos – 

possivelmente com a ajuda da etnografia – poderemos enxergar as similitudes e 

as diferenças. De modo contrário, o totemismo fica oculto por uma nébula do 

“senso comum” e impressões equivocadas. Exatamente por essa circunstância, é 

que nos atemos à teoria meticulosamente; observamos, então, que alguns 

trabalhos de outros pesquisadores expuseram incongruências quanto ao 

totemismo ou a incapacidade de explicar circunstâncias atuais da sociedade – no 

momento em que fixamos os nossos olhares atentamente à atividade teórica, 

antes de desejarmos captar o fenômeno empiricamente. 

Por sua vez, o conceito de totem pode possuir divergências, porém 

também possui características elementares que são insolúveis à metáfora em 

questão. Dito isso, o nosso próximo passo será capturar em uma pesquisa de 

campo o fenômeno atuando, uma mercadoria possuindo e exercendo 

propriedades totêmicas a determinado microgrupo social a fim de entender 

empiricamente como acontece essa relação. 

 Além disso, a concepção coletiva e classificatória do consumo nos remete 

a pensar na metáfora do neotribalismo, assim a discutimos longamente: 

aspectos e o cenário que integra de tal teoria. Feito isso, notamos a necessidade 

de estabelecer o que seria “operador totêmico” da presente sociedade. 

Certamente não é o único, mas cremos na hipótese de que, sob o ponto de vista 

da metáfora do neotribalismo, a totemização das mercadorias para as neotribos 

fica evidente e com grande intensidade – justamente pela grande amplitude de 

sentimentos compartilhados entre os indivíduos dos microgrupos em relação às 

mercadorias que consomem.  

Em seguida, para pertencer a uma neotribo é preciso entender o código 

particular dessa, ou seja, compartilhar dos mesmos acessórios, rituais, hábitos, 

ética e estética do grupo; o que expõe, em alguns casos, o totemismo. Haja vista 

o sistema classificatório natural do consumo, quando esse está ligado a outros 

fatores (semelhantes ao do tribalismo clássico) surgem elementos totêmicos 

“eleitos” pelos membros das tribos a partir da afinidade e de sentimentos 
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compartilhados em relação às “coisas”. “Coisas” que, nos dias presentes e a 

determinado contexto, entendemos como as mercadorias. 

 O que se pode concluir, pelo exposto, é que a constante manipulação de 

“objetos” (e do simbólico neles contidos) promove uma intensa relação 

sentimental e afetiva dos indivíduos com tais mercadorias. A natureza do homem 

é se classificar, assim sendo, pode-se observar as semelhanças das neotribos 

com as supostas tribos primitivas, pois, na verdade, o fenômeno do totemismo é 

ainda mais forte na nossa sociedade presente pelos fatos anteriormente 

descritos. Por conta disso, as mercadorias são definidas pelos homens e, 

reciprocamente, os homens se definem em função delas em um constante ciclo, 

com base nas afinidades e sentimentos compartilhados pelas mercadorias, 

quaisquer espécies que sejam. Conseguintemente, torna-se evidente a intensa 

relação de caráter afetivo dos indivíduos e neotribos com as mercadorias na 

sociedade contemporânea, situação que fornece subsídios à vocação 

classificatória do consumo e do totemismo contemporâneo. 
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