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O CONSUMO TAMBÉM PODE SER POSITIVO 

 

O consumo atravessa a vida de todos de tantas formas que não é possível fazer uma 

análise societária sem considerá-lo. Ele pode servir como diferenciador social para alguns, os 

que buscam exclusividade, por exemplo. Já para outros, pode servir como afirmador das suas 

próprias existências sociais. O consumo pode tanto estar atrelado à felicidade quanto à 

frustração. Pode estar atrelado à ansiedade, ao imediatismo ou ser fator constituinte de 

subjetividades. Ele está e continuará a estar presente na vida de todos, de formas distintas. É 

interessante notar que o consumo é comumente entendido como algo negativo por definição e 

o presente artigo tem como objetivo tecer algumas considerações sobre o consumo à luz de 

teorias de especialistas que analisam o consumo como algo positivo. 

Pode-se depreender que o consumo confere aos indivíduos a possibilidade de se 

posicionar dentro de uma determinada sociedade. (WATTANASUWAN, 2005 apud 

GUARNIERI, VIEIRA, 2020). Além disso, o consumo engendra uma produção individual 

(FIRAT & VENKATESH, 1995 apud GUARNIERI, VIEIRA, 2020), realizada pelo 

consumidor que, com o advento da pós-modernidade, passou a ser visto como um criador. 

(THOMAS, 1997 apud GUARNIERI, VIEIRA, 2020).  

Quando se debate sobre consumo, debate-se necessariamente sobre uma prática do dia 

a dia, a qual confere, dentre outras práticas, sentido à vida. (ROPKE, 2009 apud GUARNIERI, 

VIEIRA, 2020). O trecho a seguir relaciona o ato criativo e cotidiano do consumo, dentre outros 

inúmeros processos sociais, a possibilidades de análise e, portanto, de um melhor entendimento 

da esfera social e possível modificação do estado de coisas 

 

“O consumo visto como uma atividade cotidiana, 

resultado de uma produção própria e uma apropriação 

criativa, é o que alguns teóricos buscam postular sobre a 

micropolítica do cotidiano. O cotidiano é compreendido 

como uma forma de conhecer e analisar a realidade social, 

evidenciando a dinâmica dos processos de acomodação e 

mudança social (Levigard & Barbosa, 2010). Sua 

compreensão ocorre por meio dos ‘processos de interações 

entre sujeitos, artefatos e demais aspectos materiais e 

simbólicos da sociedade’.”. (Oliveira, 2014, p. 33 apud 

GUARNIERI, VIEIRA, 2020). 

 

 



Miller (apud Barbosa, 2020) advoga que deveríamos voltar nossos esforços para 

entender a sociedade de consumo como um campo de possibilidades positivas. Muito pode ser 

produzido a partir das relações que desenvolvemos com o consumo. O autor entende o consumo 

como um ato de criatividade. Os segmentos populacionais menos favorecidos do Brasil, por 

exemplo, foram incluídos, com o passar dos anos, à sociedade de consumo  - e isso lhes 

proporcionou uma série de novas experiências e, consequentemente, manifestações positivas 

relacionadas às suas subjetividades. A partir do momento em que esse recorte de população foi 

integrado, deixou de ser invisível para os demais recortes da pirâmide social. (BARBOSA, 

2020). 

O consumo pode ser entendido como um código através do qual compreendemos nossas 

interações sociais e vivenciamos experiências subjetivas diversas. Esse código também 

propicia o surgimento de uma forma de classificação de “coisas e pessoas, produtos e serviços, 

indivíduos e grupos”. (ROCHA, BARROS, 2006). A esfera do consumo é investigada a partir 

da realização de etnografias que têm por objetivo desvendar as maneiras como diversas “tribos” 

de consumidores imprimem significações aos bens e serviços que consomem, atribuindo-lhes 

sentido singular, seja para incluí-los ou eliminá-los de suas próprias experiências. A cultura, 

através do consumo, pode descortinar “afetos, desejos e relações sociais”. (ROCHA, 

BARROS, 2006).  

Como conclusão, podemos entender o consumo como um dos fatores que constituem 

as subjetividades dos indivíduos ou, ainda, como um fator que possibilita o surgimento de 

“tribos” de consumidores que se identificam uns com os outros, trocando experiências e 

também afetos. O consumo também pode ser entendido como um integrador social, pois a partir 

da inserção de pessoas ao mundo do consumo, invisibilidades deixam de existir parcial ou 

inteiramente, e isso é sempre muito positivo. O consumo também confere autoestima para 

pessoas que, através do trabalho, podem se presentear ou presentear outras pessoas com uma 

miríade de objetos, bens ou experiências. Nesse caso, não importa que objetos, bens ou 

experiências são esses: o que importa é a possibilidade de incremento da autoconfiança 

individual desse consumidor e a sensação de merecimento – além do prazer associado a essa 

sensação - que surge através do ato de consumir.  
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