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RESUMO 

 

 

O consumo exacerbado tornou-se uma prática cultural característica das sociedades 

contemporâneas, atribuída ao surgimento de sintomas negativos, que podem ser individuais e 

coletivos. A proposta deste trabalho foi correlacionar as teorias de autores dos estudos 

culturais às ideias de B. F. Skinner, teórico e psicólogo norte-americano considerado o pai do 

behaviorismo radical, a fim de encontrar correspondentes que elucidem o espaço da ciência 

do comportamento no contexto da cultura de consumo. Pretendeu-se investigar contribuições 

mútuas dessas diferentes ciências para se entender as variáveis que estimulam o consumo e 

influenciam a construção das identidades dos sujeitos. Foi realizada análise crítica do 

conteúdo de discursos em circulação no mercado, que teoricamente pretendem incentivar o 

consumo consciente, para verificar se a cultura consumista usa de conhecimentos sobre o que 

determina o comportamento do indivíduo, para a promoção de mais consumo e de 

justificativas bem aceitas culturalmente para a comodidade dos consumidores. A Coca-Cola, a 

Unilever e a DrogaRaia foram os casos analisados, a partir dos quais foi possível concluir que 

a análise do comportamento pode ser considerada uma ciência apropriada para qualificar a 

relação atual entre o mercado e o consumidor. Espera-se que este trabalho tenha demonstrado 

que a abordagem interdisciplinar sobre a cultura de consumo pode trazer contribuições 

relevantes não só para sua maior compreensão, mas também para ações que visem minimizar 

seus efeitos negativos no mundo em que vivemos. 

 

 

 

 

Palavras-chave: Estudos culturais. Ciência do comportamento. Behaviorismo radical. 

Cultura de consumo. Consumismo. 
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ABSTRACT 

 

 

Exacerbated consumption has become a cultural practice characteristic of contemporary 

societies, which is attributed to the emergence of negative symptoms that may be individual 

and collective. The purpose of this study was to correlate the theories of cultural studies 

authors to the ideas of B. F. Skinner, an American theoretical and psychologist considered the 

father of radical behaviorism, in order to find correspondents to elucidate the area of 

behavioral science in the context of consumption culture. It was intended to investigate 

mutual contributions of these different sciences to understand the variables that stimulate 

consumption and influence the construction of identities of the subjects. Critical analysis of 

contents of speeches circulating in the market was conducted, which theoretically intend to 

stimulate conscious consumption, to verify if the consumerism culture uses of knowledge 

about what determines the individual's behavior, to promote more consumption and culturally 

well accepted justifications for the convenience of consumers. Coca-Cola, Unilever and 

DrogaRaia were the cases analyzed, from which it was possible to conclude that the analysis 

of behavior may be considered an appropriate science to qualify the current relationship 

between the market and the consumer. It is expected this study to show that interdisciplinary 

approach to consumption culture can bring significant contributions not only to its better 

understanding, but also to actions aimed at minimizing its negative effects on the world we 

live in. 

  

 

 

 

Keywords: Cultural studies. Behavioral science. Radical behaviorism. Consumption culture. 

Consumism. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Esta dissertação foi desenvolvida a partir de uma abordagem interdisciplinar da 

chamada sociedade de consumo, conceito com o qual se busca referir à disseminação do 

consumo exacerbado enquanto prática cultural, característica das sociedades contemporâneas. 

Essa prática traz consigo uma série de sintomas e consequências, tanto para os indivíduos, tais 

como a construção efêmera de identidade e fragilidade dos vínculos interpessoais, como 

também consequências sociais e ambientais, como a desigualdade social e os conflitos, 

cenário de disputa de classe, escassez e desperdício de recursos naturais e aquecimento global.  

A tese de Mary Douglas e B. Isherwood (2004) sobre consumo observa que essa 

atividade humana tem importância prática e ideológica no mundo em que vivemos, sendo 

uma atividade cotidiana que tem papel relevante na estruturação de “valores” que constroem 

identidades, regulam relações sociais, definem mapas culturais (DOUGLAS; ISHERWOOD, 

2004, p.8). Douglas e Isherwood, assim como Veblen (1980), Bauman (2008), Featherstone 

(1995), Lipovetsky (2007), entre outros, analisam o fenômeno do consumo dedicando-se a 

descrever e caracterizar o que seria uma sociedade e/ou uma cultura de consumo, bem como 

suas consequências e sintomas sociais. Apesar disso, as formas de intervenção nessa estrutura 

não aparecem como problema central em seus estudos.  

Barbosa e Campbell (2006) alertam para o fato das sutilezas envolvidas na 

experiência de consumir não serem acessíveis diretamente à observação. Para eles, as 

disciplinas que tomam o consumo como tema de pesquisa tendem a dar relevância aos 

aspectos econômicos, psicológicos, sociais e culturais, fazendo abordagens “macro” que 

ressaltam apenas as relações entre consumidores e mercadorias. De acordo com os autores, na 

economia neoclássica, os indivíduos racionalizam o consumo em termos de custo e utilidade. 

Na psicologia, por sua vez, o consumo é racionalizado em termos das relações psíquicas 

estabelecidas entre o consumidor e o produto, por meio das biografias individuais. Na 

sociologia, essa racionalização acontece em termos de distinção social; e na antropologia, no 

que diz respeito a padrões culturais. Portanto, as sutilezas das experiências de consumo, 

considerando as relações estabelecidas por essas disciplinas entre produto e consumidor, 

permanecem inacessíveis (BARBOSA; CAMPBELL, 2006). 

Neste trabalho, parte-se do pressuposto acima para buscar uma abordagem 

interdisciplinar da sociedade de consumo, aproximando a visão de B. F. Skinner – teórico e 

psicólogo norte-americano que se dedicou a trabalhos pioneiros em psicologia experimental e 
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é considerado o pai do behaviorismo radical – da perspectiva de autores contemporâneos que 

fazem uma releitura da obra skinneriana e das teses de autores dos estudos culturais, com a 

intenção de avançar na compreensão das “sutilezas das experiências de consumo” 

(BARBOSA; CAMPBELL, 2006, p.91). O cotejamento entre os campos dos estudos culturais 

e da ciência do comportamento, tratada aqui como sinônimo de behaviorismo radical, pareceu 

ser não só pertinente, mas também importante em um contexto no qual o consumo exacerbado 

tem trazido consequências que merecem reflexões que possam vir a ser auxiliares nas formas 

de intervir nesta cultura.  

Ainda que formas de intervenção não sejam objeto deste trabalho, por extrapolar 

os limites de uma dissertação de mestrado, sobretudo em estudos culturais, o que se observa é 

que as ciências que estudam o consumo como fenômeno cultural podem se constituir em uma 

base necessária para que a ciência do comportamento possa ser aplicada. Afinal, a cultura de 

consumo, tal como é descrita pelos autores dos estudos culturais, pode ser compreendida 

como sendo construída pelo que Skinner chama de estímulos e reforços sociais. O que não 

está claro é onde estão esses estímulos, importantes para a construção e manutenção do 

consumismo enquanto prática cultural altamente recorrente em nossa época. 

Diante disso e considerando que a cultura de consumo tem base 

comportamentalista
1
, definiu-se como objetivo desta pesquisa cotejar as teorias propostas 

pelos autores dos estudos culturais sobre sociedade e cultura de consumo com as ideias de B. 

F. Skinner, correlacionando esses dois campos teóricos às estratégias que têm sido adotadas 

pelo mercado para incentivar o consumo consciente, a fim de identificar o que há da ciência 

do comportamento em tal discurso, que mantém uma dada cultura baseada na aquisição de 

bens materiais ou simbólicos.  

Ao analisarmos estratégias adotadas pelo mercado para a promoção de uma 

prática consciente de consumo, tivemos como hipótese que estes estímulos e reforços seriam, 

intencionalmente ou não, formas de consolidar a adoção de uma prática consumista. 

Esperou-se com isto chegar a novas elucidações acerca da cultura de consumo, de 

suas implicações e consequências sociais, principalmente no que diz respeito ao impacto que 

essa prática acarreta na construção da identidade do sujeito. 

                                                           
1 Douglas e Isherwood (2004) afirmam que tiveram “sucesso em definir o consumo como uma área de comportamento cercada 

por regras que demonstram explicitamente que nem o comércio nem a força se aplicam a essa relação, que é livre” 

(DOUGLAS E ISHERWOOD, 2004, p.104) 
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No primeiro capítulo da dissertação pretendeu-se, por meio de estudos teóricos, 

caracterizar sociedade e cultura de consumo, problematizar o impacto das práticas de 

consumo na vida moderna e na construção das identidades contemporâneas, definidas como 

fluidas, efêmeras e híbridas por autores como Canclini (2006 e 1997), Featherstone (1995), 

Bauman (2008 e 2001), Mary Douglas (2004), Veblen (1980) e Ortiz (1994 e 1988).  

No capítulo seguinte, foram desenvolvidos também estudos teóricos sobre a 

ciência do comportamento, centralizados na perspectiva skinneriana. Nesse esforço, Todorov 

(2012), Andery (2001) e Glenn (2004), autores contemporâneos que fundamentam suas obras 

na teoria desenvolvida por B. F. Skinner e que trazem uma releitura do que foi produzido por 

ele, também foram contemplados. Com esses estudos, pretendeu-se apresentar a cultura de 

consumo pela ótica de campos distintos e identificar, a partir daí, pontos de interseção entre 

esses campos.  

Foi possível perceber, por exemplo, que a discussão da formação da identidade do 

sujeito consumidor, tal como é analisada pelos teóricos dos estudos culturais, é um ponto de 

ligação importante com a tese de Skinner sobre a busca de satisfação desse sujeito. Essa 

ligação foi analisada no terceiro capítulo, no qual foi desenvolvido um estudo de empresas 

que adotam estratégias de incentivo ao consumo consciente. Para isto, estabeleceu-se como 

recorte a análise dos conteúdos encontrados nos discursos de empresas baseados na promoção 

de valores que tendem a ser bem recebidos pelas pessoas e que parecem gerar pouca 

resistência e pouca intenção de questionamento.  

Entre esses valores foram escolhidos três: incentivo à saúde e ao bem-estar; 

incentivo à sustentabilidade e incentivo à participação em programas de responsabilidade 

social. Esses três focos de análise foram definidos considerando a sua recorrência nos 

discursos a favor de uma prática consciente de consumo e que faz com que sejam, 

provavelmente, muito bem aceitos pelos consumidores. Esses discursos do mercado, como se 

pretendeu demonstrar, podem ser interpretados como estratégias contra o que tem sido seu 

ponto fraco: as reações contra o consumismo e suas consequências. 

A amostra selecionada foi intencional, tendo as empresas analisadas sido 

escolhidas pelos seus discursos organizacionais que pudessem ser interpretados, com base em 

seus conteúdos, como discursos para a promoção do consumo consciente. As empresas 

estudadas foram, portanto: a Coca-Cola, a Unilever e a DrogaRaia, que apresentam projetos 

que incentivam o consumo consciente em ao menos um dos três eixos estabelecidos – a Coca-

Cola com o projeto “Viva Positivamente”; a Unilever com o programa “Vida Sustentável”; e 

a DrogaRaia com o programa “Crescendo com o Crescimento e o Bem-Estar de Todos”.  
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Neste caso, a análise de conteúdo desses discursos nos pareceu a melhor 

abordagem, por ser um método de análise de texto por meio do qual se visa reduzir a 

complexidade de uma coleção de conteúdo escrito, produzindo inferências desse conteúdo 

para o contexto social em que está inserido (BAUER, 2007, p.190). Neste trabalho, esse 

material foi selecionado dentre os que fazem parte do conteúdo eletrônico de divulgação das 

referidas empresas. 

No terceiro capítulo, portanto, procedeu-se ao cotejamento entre os campos 

teóricos em questão e o corpus empírico, buscando demonstrar nos conteúdos analisados 

possíveis indicadores de estímulo ao consumo consciente que puderam ser associados tanto às 

formulações de Skinner, quanto às análises culturais sobre cultura de consumo. 

Finalmente, apresento as conclusões a que se chegou com esse percurso analítico, 

apontando que a teoria desenvolvida por B. F. Skinner pode ser apropriada para qualificar a 

relação entre o mercado e o consumidor. Possivelmente, a tentativa do mercado de incentivo 

ao consumo consciente seja uma reação às consequências do consumismo, as quais foram 

apontadas neste trabalho por intermédio das teses dos autores dos estudos culturais. Dessa 

forma, a cultura consumista mantém o consumo como prática constante.  

Portanto, o que se espera é que este trabalho tenha possibilitado uma melhor 

análise das variáveis envolvidas na manutenção do consumo e, assim, possa vir a ser uma 

referência analítica e crítica acerca da influência do consumo sobre a construção das 

identidades dos sujeitos contemporâneos. 
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1 A CULTURA DE CONSUMO 

 

 

O objetivo deste capítulo é caracterizar a cultura de consumo a partir dos 

conceitos e perspectivas dos teóricos dos estudos culturais, bem como investigar de que 

maneira é construída a identidade do sujeito contemporâneo, quando mediada pela atividade 

de consumo. Com isso, pretende-se desenvolver um panorama sobre o que vem a ser o objeto 

de estudo proposto nesta pesquisa. 

Cultura de consumo é um termo que surgiu a partir da expansão da produção 

capitalista de mercadorias, momento histórico que originou uma acumulação de cultura 

material, em forma de bens passíveis de compra e consumo (FEATHERSTONE, 1995). No 

momento atual, as práticas de consumo que marcam as sociedades contemporâneas têm 

ocupado um lugar central. 

Pode-se dizer que consumir é uma das atividades mais básicas dos seres humanos. 

Isso significa que, por mais que se possa viver na atualidade sem produzir, não se pode fazer o 

mesmo quando se trata de consumir. Por essa recorrência na vida cotidiana das sociedades 

contemporâneas, o consumo se torna uma categoria de análise altamente relevante, conforme 

ressaltam Barbosa e Campbell: 

Os estudos sobre consumo ocupam hoje posição de relevância nas ciências 

sociais e nos estudos históricos [...]. Esse interesse pelo consumo e pela 

sociedade de consumo veio acompanhado de uma considerável troca 

interdisciplinar e estabeleceu pontes entre pesquisadores dos mais diversos 

assuntos (BARBOSA; CAMPBELL, 2006, p.7). 

 

Como é possível observar na passagem acima, falar sobre consumo é algo que na 

atualidade demanda uma análise interdisciplinar, em que pesquisadores de diferentes áreas 

buscam trazer contribuições complementares sobre o tema. Assim sendo, o trabalho aqui 

proposto parece ser pertinente e coerente com a observação dos autores acima. O tema do 

consumo tem sido alvo de pesquisas a partir de diferentes recortes, entre eles a perspectiva 

dos estudos culturais, campo cujos autores trazem importantes contribuições para a reflexão 

acerca do consumo na contemporaneidade, como se pretende demonstrar neste capítulo. 

É importante ressaltar que o desenvolvimento da atividade de consumo e a 

maneira como ela é socialmente interpretada acompanhou o desenvolvimento sócio-histórico 

no qual os seres humanos estão inseridos. A sociedade que chamamos hoje de sociedade de 

consumo teve seu início na Europa Ocidental, com a Revolução Industrial, no final do século 
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XVIII, e é considerada aquela na qual o consumo é importante característica e funciona tanto 

como mediador e influenciador de relações sociais, como também influencia a construção das 

identidades dos sujeitos contemporâneos. A partir desse momento, o consumo passou a ter 

papel central no desenvolvimento econômico e social (SANTOS; GROSSI, 2007). 

De acordo com Retondar (2008): 

O espraiamento dessa lógica – que se dá a partir das mudanças estruturais 

desenvolvidas no século XVIII na Europa Ocidental, especialmente com a 

Revolução Industrial – acelera-se a partir da segunda metade do século XX, 

quando o universo do consumo passou a ganhar centralidade tanto como 

motor do desenvolvimento econômico quanto através da expansão do 

consumismo como elemento de mediação de novas relações e processos que 

se estabelecem no plano cultural das sociedades modernas (RETONDAR, 

2008, p.138). 

Logo, essa lógica de produção permitiu o desenvolvimento da cultura de consumo 

e, apesar de ter sofrido transformações ao longo do tempo, teve sua origem com o surgimento 

do capitalismo.  

Segundo Giddens, o capitalismo é um “sistema de produção de mercadorias que 

envolve tanto mercados competitivos de produtos quanto a mercantilização da força de 

trabalho” (GIDDENS, 2002, p.21). Esse sistema econômico, baseado, portanto, na 

legitimidade dos bens privados e no acúmulo de riquezas concentrada nas mãos de poucos, 

produz, como consequência, não só bens para serem consumidos como também um ambiente 

no qual o consumo passa a ter grande significação. Sobre essa significação, Veblen, 

economista e sociólogo estadunidense que em 1899 publicou o livro A teoria da classe 

ociosa, afirma, por exemplo, que “para o homem ocioso, o consumo conspícuo de bens 

valiosos é um instrumento de respeitabilidade” (VEBLEN, 1980, p.51). 

Apesar da origem da cultura de consumo estar contemplada no século XVIII, 

como sugerido por Retondar (2008), Lipovetsky (2007) afirma que foi em 1920 que o termo 

“sociedade de consumo” apareceu de maneira formal, para se popularizar apenas em 1950-60. 

Tal termo, inicialmente, era empregado para descrever um consumo materialista, ou seja, um 

padrão no qual a ênfase estava no dinheiro enquanto instância de poder. No entanto, esse 

emprego do termo, como se deu no contexto de seu surgimento, deve ser visto, segundo o 

autor, como algo ultrapassado, uma vez que, apesar de o consumo não ter sido superado, antes 

pelo contrário, ele aparece, agora, carregado de novos significados e preocupações acerca da 

qualidade de vida. 

Lipovetsky, a partir daí, descreve o consumo, cronologicamente, em três 

diferentes fases. A primeira delas ocorre por volta do ano de 1880 e se encerra com a Segunda 
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Guerra Mundial, em 1945. Nesse período, observa-se o surgimento de técnicas e o 

desenvolvimento de máquinas industriais que, apesar de não terem sido suficientes para que 

surgisse o capitalismo de consumo, contribuíram para uma “construção cultural e social que 

requereu a 'educação' dos consumidores ao mesmo tempo que o espírito visionário de 

empreendedores criativos, a 'mão visível dos gestores’” (LIPOVESTKY, 2007, p.28).  

A segunda fase é descrita, por sua vez, como tendo seu início em 1950, período no 

qual surge o consumo de massa, ou seja, as diferentes camadas sociais passam a ter acesso aos 

produtos presentes no mercado. Observa-se um aumento significativo da oferta de bens de 

consumo, ao mesmo tempo em que muitas mercadorias deixam de fazer parte do mercado 

(LIPOVETSKY, 2007). 

Em 1970, ao mesmo tempo em que o sistema capitalista se reestrutura, começa o 

que Lipovestky chama de terceira fase do consumo. Essa fase é marcada por um “consumo 

experiencial”, ou seja, o acesso aos bens de consumo pelas diferentes camadas sociais permite 

uma liberdade individual e “o consumo ordena-se cada dia um pouco mais em função de fins, 

de gostos e de critérios individuais” (LIPOVETSKY, 2007, p.41). Surge, então, o 

hiperconsumo, que apresenta aspectos subjetivos e emocionais.  

O que se observa é que: 

a sociedade contemporânea padece de tantos interesses e de tantas 

preocupações que fica impossível listá-los. O “remédio” do século XXI tem 

sido o consumo, com o propósito de satisfazer desejos, suprir carências ou 

de criar coragem para projetar ambições. As relações interpessoais também 

vêm passando, cada vez mais, pela perspectiva da materialização. Ou seja, 

através de objetos, os homens vêm procurando atingir a estabilidade 

emocional e a autoafirmação (SANTOS; GROSSI, 2007, p.444). 

 

A citação acima é coerente com o fato de que “nas últimas duas décadas, as 

ciências sociais passaram a tratar os processos de reprodução social e construção de 

subjetividades e identidades quase como ‘sinônimos’ de consumo” (BARBOSA; 

CAMPBELL, 2006, p.23).  

Esse contexto e o novo significado atribuído ao consumo, relacionado à 

construção de subjetividades, trouxeram o tema para a centralidade na análise das ciências 

sociais. As primeiras reflexões acerca do consumo por essa ciência surgiram a partir do 

economista norte-americano Tornstein Veblen, autor já citado anteriormente, que é 

considerado o pioneiro dos estudos sobre consumo e sua teoria, um marco no que diz respeito 

à investigação social da cultura de consumo. 
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Em sua obra, Veblen apresenta reflexões acerca das funções e consequências 

envolvidas no ato de consumir, trazendo o ambiente social como variável que influencia o 

consumo como prática cultural. Para ele: 

deve-se classificar a utilidade do consumo como prova de riqueza, como um 

desenvolvimento derivado. É adaptação a novo fim, por processo seletivo, de 

uma diferença que existia anteriormente e que se tinha firmemente 

estabelecido nos hábitos de pensamento dos homens (VEBLEN, 1980, p.48). 
 

O autor preocupa-se em apresentar o desenvolvimento do consumo e considera o 

contexto histórico no qual a sociedade está inserida, ao apresentar suas reflexões. Apesar 

disso, não deixa de enfatizar o fato de que “as características do esquema convencional de 

consumo não mudam facilmente” (VEBLEN, 1980, p.49). Ou seja, segundo ele, existe apenas 

uma forma de diferenciação econômica, que é a ampla separação entre uma “classe honorífica 

superior”, a elite consumista, e uma classe “inferior e desprezível”, que realiza todo o 

trabalho. 

No entanto, Veblen coloca o consumo como uma prática presente em todas as 

classes sociais, sendo limitado apenas por restrições financeiras. Sobre isso, afirma que 

“nenhuma classe da sociedade, nem mesmo a mais abjetamente pobre, abre mão da totalidade 

do consumo conspícuo costumeiro” (VEBLEN, 1980, p.56). O consumo conspícuo, por sua 

vez, consiste no ato de consumir a fim de mostrar e exibir riqueza, visando status dentro de 

um determinado grupo social. Segundo Veblen:  

a base sobre a qual a boa reputação em qualquer comunidade industrial 

altamente organizada finalmente repousa é a força pecuniária; e os meios de 

demonstrar força pecuniária e, mercê disso, obter ou conservar o bom nome, 

são o ócio conspícuo e um consumo conspícuo de bens (VEBLEN, 1980, 

p.56). 

 

Partindo dessa afirmação, o que se observa é que, inicialmente, o ócio ocupava 

lugar de destaque e mantinha posição acima do consumo supérfluo de bens, como expoente 

direto da riqueza e elemento de constituição do padrão de decência. No entanto, a medida em 

que os grupos sociais foram se expandindo e a diferenciação foi aumentando, o consumo 

passou a ter importância maior do que o ócio para aquisição de status social. “Nessa altura os 

meios de comunicação e a mobilidade da população expõem o indivíduo à observação de 

muitas pessoas que não têm outros meios de julgar da sua boa reputação exceto mediante a 

exibição de bens” (VEBLEN, 1980, p.56). A partir daí, o consumo “ganhou terreno” e 

mantém ainda nos dias de hoje uma primazia indubitável. 
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Ao analisar esse ambiente marcado pelo consumo conspícuo, no qual existe a 

exposição à observação direta do outro, o consumo começa a ter funções que vão além da 

mera aquisição de bens. Douglas e Isherwood se propõem a investigar essas novas funções e 

os novos significados do consumo, que surgem a partir dessa realidade. Assim, o esforço 

passa a ser no sentido de identificar e conhecer profundamente a relação entre a cultura e o 

consumo. Seguindo essa perspectiva, os autores afirmam:  

há atualmente, na literatura profissional sobre o consumo, a tendência a 

supor que as pessoas compram bens com dois ou três propósitos restritos: 

bem-estar material, bem-estar psíquico e exibição. Os dois primeiros são 

necessidades individuais: a necessidade de se alimentar, vestir e abrigar, e de 

paz de espirito e recreação. A última é um termo geral que cobre todas as 

demandas da sociedade. Essas, então, tendem a ser resumidas, 

grosseiramente, como exibição competitiva. Thornstein Veblen é em parte 

responsável por isso, se considerarmos a amplitude da circulação de sua 

análise da classe ociosa e a influência do seu desprezo generalizado pelo 

consumo conspícuo. É preciso fazer várias modificações para trazer a 

discussão de volta a um patamar mais realista (DOUGLAS; ISHERWOOD, 

2004, p.26). 

 

De acordo com a crítica apresentada acima, pode-se dizer que muitas vezes o 

consumo é “menosprezado”, quando, por exemplo, os motivos para consumir são 

resumidos em apenas dois ou três propósitos, sejam eles por necessidade individual ou 

demanda da sociedade. Quando se trata das demandas sociais, elas são ainda mais 

restritas, como se todas as formas de consumir não passassem de exibição e competição. 

Possivelmente, as relações de consumo e os motivos pelos quais as pessoas consomem 

vão além disso e, portanto, a proposta dos autores da passagem acima é de que esta visão 

restrita, baseada nas ideias de Veblen, precisa ser revista e ampliada. 

No entanto, apesar dessa crítica a Veblen, Douglas e Isherwood não 

desconsideram a importância de tal autor como pioneiro do estudo do consumo no âmbito 

das ciências sociais. Segundo eles, 

os sociólogos acreditaram, com muita rapidez, que a emulação, a inveja e o 

empenho em fazer melhor do que os vizinhos eram as intenções que 

alimentavam o consumo. Mas nós dividimos os ambientes sociais possíveis: 

alguns são individualistas e competitivos, caso em que a percepção de 

Veblen está correta; alguns são tradicionalistas e altamente regulados 

(DOUGLAS; ISHERWOOD, 2004, p.39). 

 

Para Douglas e Isherwood (2004), o consumo precisa ser encarado como um 

processo social e, como tal, é necessário que uma série de variáveis, inclusive subjetivas, 

sejam consideradas. A percepção de Veblen considera as variáveis e o ambiente envolvidos 

nos atos de consumo como prática cultural. No entanto, se torna uma visão que pode ser 
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considerada distante da realidade contemporânea, uma vez que aborda apenas propósitos 

restritos e pouco generalizáveis, por meio da teoria do consumo conspícuo como forma de 

exibição de riqueza e status social.  

Essa abordagem deixa de fora objetivos e propósitos que fazem do consumo uma 

prática cada vez mais frequente e significativa, a ponto de trazer consigo consequências e 

impactos não só para os indivíduos, como também sociais e culturais.  

Portanto, o que Douglas e Isherwood dizem é que nenhuma das teorias 

desenvolvidas a fim de investigar os motivos que levam as pessoas a consumirem conseguem 

abordar o tema considerando todas as dimensões envolvidas na prática de consumo. Diante 

disso, afirmam: “ninguém mais parece ter muita noção de por que as pessoas querem os bens” 

(DOUGLAS; ISHERWOOD, 2004, p.62). 

Logo, ao considerar a necessidade de desenvolver uma teoria ampla e sistêmica, 

ou seja, que considere todas essas dimensões e a relação existente entre elas, qualquer autor 

que se preocupe em desenvolver uma teoria do consumo deve ter o cuidado de estabelecer, ao 

menos, uma dimensão sociocultural, afinal, “dizer de um objeto que ele está apto para o 

consumo é o mesmo que dizer que o objeto está apto a circular como marcador de conjuntos 

particulares de papéis sociais” (DOUGLAS; ISHERWOOD, 2004, p.41).  

Isso significa dizer que nenhum objeto tem valor por si mesmo, ou seja, “como o 

valor é conferido pelos juízos humanos, o valor de cada coisa depende de seu lugar numa 

série de outros objetos complementares” (DOUGLAS; ISHERWOOD, 2004, p.41). Portanto, 

o objetivo em adotar uma dimensão sociocultural, ao desenvolver uma teoria do consumo, 

consiste em aumentar as possibilidades de capturar “todo o espaço de significação em que os 

objetos são usados depois de comprados” (p.41). Assim, visa-se compreender qual o 

significado atribuído a esse objeto, como marcador de um determinado papel social.  

Além de Veblen (1980) e Douglas e Isherwood (2004) trazerem suas teorias sobre 

o consumo para o campo das ciências sociais, outros autores também se ocuparam do tema e 

tratam-no com reconhecida centralidade na análise social. 

Ortiz (1994) caracteriza a sociedade de consumo contemporânea atribuindo a ela 

qualidades tais como: flexibilidade, criatividade, descentralização, conhecimento e 

informação, que fazem com que o planeta seja visto como um mercado único e transnacional.  

Para tanto, estabelece duas etapas históricas para desenvolver seu trabalho. A 

primeira delas é chamada de etapa pré-global e consiste em tudo o que engloba o passado, ou 

seja, aquilo que é considerado tradicional e presente no período anterior à globalização. A 

segunda delas, e sobre a qual se atém com atenção, é a etapa chamada de pós-industrial. Essa 
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é uma etapa que corresponde à atualidade e é caracterizada por um “universo sem fronteiras” 

no qual existe mais concorrência.  

As transações mundiais já não acontecem entre países e observa-se um 

enfraquecimento na relação antes existente entre o Estado e as empresas. A consequência 

disso é o rompimento da identidade nação–corporação. Logo, há a criação de um capitalismo 

mais puro e as decisões corporativas, por sua vez, são ditadas pela competição global e não 

mais pela lealdade nacional (ORTIZ, 1994). 

O interesse do mercado passa a ser nos consumidores que apreciam os produtos 

em todos os lugares do mundo e, diante disso, “importa forjar uma solidariedade corporativa, 

um ideário comum” (ORTIZ, 1994, p.155). Na sua reflexão, Renato Ortiz aponta: 

ocorre uma usurpação, uma inversão de significados. Quando os filósofos 

iluministas diziam que “o homem é universal”, eles tinham em mente que, 

apesar das diferenças profundas existentes entre os povos, algo comum 

persistia entre eles. A afirmação da universalidade se fazia a despeito das 

clivagens. A mundialização do consumo modifica este enunciado. As 

fronteiras da universalidade devem agora coincidir com as da mundialidade. 

Elas são concretas, não mais abstratas. O universal deixa assim de ser uma 

abertura, uma referência inatingível, para o pensamento e para a ação. Ele se 

materializa, sendo efetivamente partilhado por “todos”. O mercado-mundo 

torna-se assim o único universal “verdadeiro”, diante do qual qualquer outra 

manifestação seria simples sintoma de um localismo incongruente (ORTIZ, 

1994, p.203-204). 

 

Portanto, o período descrito por Ortiz (1994) como “pós-global” trouxe questões 

como uma desestabilização social crescente, consequência da nova ordem econômico-

tecnológica que vinha se instalando e trazendo consigo a necessidade de novas maneiras de 

lidar e encarar o mundo, cada vez mais disperso e híbrido. 

Os espaços foram ficando cada vez menos significativos, em função do 

desenvolvimento acelerado dos meios de comunicação. Toda essa aceleração criou uma 

situação em que as inovações tecnológicas foram impostas, sem que as pessoas tivessem 

tempo de se adaptar. A velocidade da instalação das novas tecnologias não permitiu a sua 

apreensão e reflexão acerca das consequências que poderiam ocorrer para o indivíduo e para 

cultura de maneira geral.  

Thompson (1990) afirma que isso aconteceu uma vez que o surgimento da 

comunicação em massa e o desenvolvimento de novas tecnologias transformaram 

profundamente o modo de circulação das formas simbólicas nas sociedades modernas. Além 

disso, trouxeram também um impacto nos padrões de interação e nas experiências 

características da sociedade moderna, que passaram a ser mediadas pela mídia.  
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Tudo o que ocorreu durante esse período – o período de Revolução Industrial – as 

mudanças políticas, econômicas e ideológicas, foi o que deu origem à modernidade. Nas 

palavras de Giddens, “‘modernidade’ refere-se a estilo, costume de vida ou organização social 

que emergiram na Europa a partir do século XVII e que ulteriormente se tornaram mais ou 

menos mundiais em sua influência” (GIDDENS, 1991, p.11). Segundo ele, 

os modos de vida produzidos pela modernidade nos desvencilharam de todos 

os tipos tradicionais de ordem social, de uma maneira que não tem 

precedentes. Tanto em sua extensionalidade quanto em sua intencionalidade, 

as transformações envolvidas na modernidade são mais profundas que a 

maioria dos tipos de mudança característicos dos períodos precedentes. 

Sobre o plano extensional, elas serviram para estabelecer formas de 

interconexão sociais que cobrem o globo; em temos intencionais, elas vieram 

a alterar algumas das mais íntimas e pessoais características de nossa 

existência cotidiana (GIDDENS, 1991, p.14). 

 

Considerando o que foi dito até aqui, o consumo pode ser visto como um 

fenômeno da modernidade, período marcado por mudanças constantes e rápidas que, de certa 

maneira, “libertam o indivíduo de seus apoios estáveis nas tradições e nas estruturas” (HALL, 

2001, p.25). 

Nesse período, a sociedade adquire uma forma cada vez mais coletiva e social e, 

apesar disso, “o ‘individuo soberano’, com as suas (dele) vontades, necessidades, desejos e 

interesses, permaneceu a figura central tanto nos discursos da economia moderna quanto nos 

da lei moderna” (HALL, 2001, p.30). 

Portanto, no contexto da modernidade, falar de cultura de consumo é uma maneira 

de explicar a própria cultura, e, para deixar essa relação clara, Douglas e Isherwood mais uma 

vez nos auxiliam: 

precisamos prestar atenção quando o consumidor tem sucesso em abrir 

certas portas, e fecha outras às tentativas menos bem-sucedidas de outros 

consumidores. Precisamos nos interessar pela infinidade de maneiras através 

das quais o consumidor pode usar os bens para criar barreiras contra outros 

indesejados. Isso é cultura, essencialmente um conjunto de princípios 

justificadores para reunir apoio e solidariedade, e um conjunto de sinais de 

“entrada proibida”. A cultura não depende simplesmente da organização, ela 

é parte da organização, e fornece as justificativas para limites e controles 

(DOUGLAS; ISHERWOOD, 2004, p.44). 

  

Entendemos que as escolhas de consumo não só influenciam como podem ser 

determinantes na “evolução cultural” – termo utilizado por Douglas e Isherwood (2004), uma 

vez que são “fonte vital da cultura do momento”. Isso quer dizer que as pessoas observam a 

cultura mudar ao longo de suas vidas e que são ativas nesse processo de mudança. Nesse 

contexto, o “consumo é a própria arena em que a cultura é objeto de lutas que lhe conferem 
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forma” (DOUGLAS; ISHERWOOD, 2004, p.103). Ou seja, o consumo tem função de 

ambiente, de contexto, por meio do qual a cultura vai se remodelando e adquirindo novas 

formas, a partir da maneira com que o sujeito lida com a atividade de consumir, se apropria 

dela e a ressignifica. 

Ainda sobre isso, ao falar de consumo e sobre os motivos pelos quais as pessoas 

consomem ou poupam, Douglas e Isherwood acrescentam que “precisamos de uma 

explicação melhor da racionalidade, que inclua a gama completa de objetivos do consumidor. 

Precisamos mostrar como os bens de consumo entram na realização dos objetivos do 

indivíduo” (DOUGLAS; ISHERWOOD, 2004, p.96-97). 

Após essa introdução a respeito da relação entre a cultura e a prática do consumo, 

Mary Douglas e Isherwood enfatizam o quanto a cultura de consumo é importante no sentido 

de estabelecer e manter relações sociais. Segundo eles, 

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. [...]. Todos concordam a 

respeito dessa abordagem dos bens. Que sublinha o duplo papel de 

provedores da subsistência e de marcadores das linhas das relações sociais; 

ela é praticamente axiomática entre os antropólogos como via para um 

entendimento apropriado de por que as pessoas precisam de bens 

(DOUGLAS; ISHERWOOD, 2004, p.105-106). 
 

 Por meio da atividade de consumo, que ocorre dentro de um espaço e tempo 

delimitados, o indivíduo tem condições de expressar algo sobre si, sobre sua família e sobre 

seu ambiente. A partir do padrão de consumo, pode-se redefinir e reconstruir relações. Isso 

faz do consumo “um processo ativo em que todas as categorias sociais estão sendo 

continuamente redefinidas” (DOUGLAS; ISHERWOOD, 2004, p.116). 

Portanto, se o ser humano participa ativamente das mudanças culturais 

observadas; é protagonista das relações sociais que estabelece, mesmo que elas sejam 

mediadas pelos bens; e se o consumo é visto como uma atividade pela qual os indivíduos se 

expressam, 

 
teorias do consumo que supõem um consumidor marionete, presa das 

artimanhas do publicitário, ou consumidores que competem invejosamente 

sem motivo sensato, ou ainda consumidores lêmingues que correm para o 

desastre, são frívolas, e até mesmo perigosas. Tais explicações irracionais do 

comportamento do consumidor só têm vigência porque os economistas 

acreditam que precisam ter uma teoria que seja moralmente neutra e vazia de 

julgamentos, quando nenhuma teoria séria do consumo pode evitar a 

responsabilidade da crítica social. Em última análise, o consumo diz respeito 

ao poder, mas o poder é mantido e exercido de muitas maneiras diferentes. 
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Uma teoria do consumo deve ser um facho de luz dirigido à política social 

(DOUGLAS, ISHERWOOD, 2004, p.141-142).  

 

O que Douglas e Isherwood (2004) sugerem a partir do trecho acima é que, ao 

considerar que os indivíduos são ativos e protagonistas de suas relações, as teorias de 

consumo que os consideram ingênuos e incapazes de realizar reflexões críticas a respeito das 

estratégias publicitárias são frágeis e insustentáveis. Vale ressaltar a observação de Canclini: 

“hoje vemos os processos de consumo como algo mais complexo do que a relação entre meios 

manipuladores e dóceis audiências” (CANCLINI, 1999, p.75-76). Portanto, é necessário que a 

política social esteja presente em qualquer abordagem que se proponha a estudar o consumo. 

George Yúdice, ao apresentar a maneira como as políticas sociais, mais 

especificamente as políticas de inclusão, se estruturam, demonstra a participação ativa e a 

maneira como os indivíduos exercem poder. Segundo ele,  

baseados na noção de Foucault de governamentalidade, que significa a 

canalização da conduta dos indivíduos através de estratégias para dispor das 

coisas numa sociedade benfeitora, poderíamos dizer que as estratégias e as 

políticas de inclusão são um exercício de poder pelo qual as instituições 

constroem e interpretam representações como “mulheres”, “as pessoas de 

cor”, “gays” e “lésbicas” (YÚDICE, 2006, p.222). 

 

Dessa maneira, as pessoas conseguem compreender o que acontece ao seu redor e, 

assim, constroem sua visão de mundo. Esse é um processo ativo, no qual é fundamental que o 

homem participe constantemente. Portanto, assim como nos diz Douglas e Isherwood (2004), 

o objetivo principal dos indivíduos, como consumidores, é buscar informações a respeito da 

cena cultural, a qual está em constante mudança. Vale ressaltar que esse objetivo vai além de 

buscar informações, uma vez que a preocupação é, principalmente, de controlá-la. 

Assim sendo, Douglas e Isherwood apresentam o consumo como sendo um 

código por meio do qual é possível traduzir as relações sociais e interpessoais. Por meio dessa 

prática cultural, é possível estabelecer uma classificação tanto de coisas e pessoas, como de 

produtos, serviços, grupos e indivíduos. Logo, “consumir é exercitar um sistema de 

classificação do mundo que nos cerca a partir de si mesmo e, assim como é próprio dos 

códigos, pode ser sempre inclusivo” (DOUGLAS; ISHERWOOD, 2004, p.16). 

A cultura de consumo atinge, então, as massas e observa-se a formação de uma 

cultura jovem que ultrapassa as fronteiras geográficas e torna-se a matriz da revolução 

cultural. Surgem novos mercados e novas possibilidades de consumo, que caminham em 

consonância com os novos modos, costumes e maneiras de gozar o lazer trazidos pela 

revolução cultural. “Assumia-se tacitamente agora que o mundo consistia em vários bilhões 

de seres humanos definidos pela busca de desejo individual” (HOBSBAWN, 1995, p.327). O 
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que se observa é que a cultura de massa, representada pela mídia, pelo marketing e pela 

publicidade, cria um sistema classificatório que liga um produto a outro e, todos em conjunto, 

às nossas experiências de vida (DOUGLAS; ISHERWOOD, 2004). 

Considerando este contexto marcado pela cultura de massa, Canclini traz 

reflexões interessantes e afirma que o consumo se torna fundamental para a instauração e 

comunicação das diferenças. As pessoas expressam suas maneiras de ser pelos objetos que 

consomem e a vida cultural já não é organizada pelos valores clássicos. Nas palavras do autor, 

as lutas de gerações a respeito do necessário e do desejável mostram outro 

modo de estabelecer as identidades e construir a nossa diferença. 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, 1999, p.39). 
 

O que se observa, portanto, é que as identidades, que antes eram baseadas nas 

comunicações orais e escritas e que se efetuavam por meio de interações próximas, agora são 

transterritoriais, multilinguísticas e “operam mediante a produção industrial de cultura, sua 

comunicação tecnológica e pelo consumo diferido e segmentado dos bens” (CANCLINI, 

1999, p.59).  

Assim como nos lembram Barbosa e Campbell: 

ao “customizarmos” uma roupa, ao adotarmos determinado tipo de dieta 

alimentar, ao ouvirmos determinado tipo de música, podemos estar tanto 

“consumindo”, no sentido de uma experiência, quanto “construindo”, por 

meio de produtos, uma determinada identidade, ou ainda nos 

“autodescobrindo” ou “resistindo” ao avanço do consumismo em nossas 

vidas, como sugerem os teóricos dos estudos culturais (BARBOSA; 

CAMPBELL, 2006, p.23). 

Além disso, com a modernidade, observa-se também a expansão urbana. Essa 

expansão intensifica a hibridação cultural, entendida pelos teóricos dos estudos culturais 

como sendo a junção de diferentes matrizes culturais que se misturam produzindo novos 

padrões e realidades. Esse fato permite uma série de movimentos, interpretações e 

ressignificações, que fazem da cidade o palco de consumo. 

Martin-Barbero (2009) acrescenta a essa reflexão o fato de que, com a 

modernidade, marcada por essa expansão urbana associada à hibridação cultural, aparecem 

novos costumes e moralidades, bem como se observa um grande desenvolvimento e 

crescimento econômico, que contribuem para o aumento do consumo. 

Uma outra reflexão a esse respeito é encontrada ainda nas teses de Ortiz. Segundo 

ele, “nos encontramos diante de um fenômeno mundial, no qual as novas gerações, para se 

diferenciarem das anteriores, utilizam símbolos mundializados” (ORTIZ, 1994, p.202).  
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Ortiz (1994) fala ainda que a cultura de consumo e a abertura das fronteiras e do 

mercado trazem consigo uma pluralidade social que possibilita uma multiplicidade de 

escolhas e, ao considerar que essa multiplicidade de escolhas afeta a identidade dos sujeitos 

contemporâneos, o autor apresenta a construção dessa identidade como sendo uma construção 

no nível simbólico. 

A tese de Ortiz é coerente com as ideias de Canclini (1999 e 1997), que se 

preocupa em descrever o processo constitutivo da identidade, considerando a cultura de 

consumo como um cenário muito significativo desse contexto. Canclini (1999) diz que os 

padrões de consumo surgidos a partir da globalização e das alterações culturais que lhes são 

decorrentes alteram os modos como as identidades são estabelecidas e construídas. 

Essa ideia é corroborada por Ortiz, ao afirmar que “é no mercado que os homens 

exercem suas individualidades. No ato de absorver coisas ele afirma sua autonomia 

descentralizada” (ORTIZ, 1994, p.161). 

Além disso, assim como nos mostra Barbosa e Campbell (2006), na 

contemporaneidade o consumo passa a ser considerado um processo social, referente a várias 

formas de provisão e acesso a bens e serviços; é também um mecanismo social que produz 

sentido e identidade e que vai além da mera aquisição de bens; bem como se torna uma 

estratégia que visa definir situações em termos de direitos, identidades e estilos de vida. Por 

isso, o consumo passa a ser uma categoria central quando o objetivo é definir a sociedade 

contemporânea. 

Segundo Canclini (1999 e 1997), o contexto e a cultura nos quais o sujeito está 

inserido influenciam o consumo de maneira significativa, sendo importantes, por exemplo, 

nas decisões de compra. Sobre isso, é importante pensar até que ponto as similaridades e 

padrões culturais são saudáveis, tanto para sociedade quanto para o indivíduo e até que ponto 

eles prejudicam o desenvolvimento das identidades coletiva e individual. 

Para Giddens, “a modernidade altera radicalmente a natureza da vida social 

cotidiana e afeta os aspectos mais pessoais de nossa existência” (GIDDENS, 2002, p.9), 

portanto, essas transformações sociais se entrelaçam diretamente à vida individual e ao “eu”, 

o que influencia a construção das identidades dos sujeitos contemporâneos. 

Para Ortiz, por sua vez, a “diferença e similaridade se combinam. As 

similaridades tornam as pessoas humanas, as diferenças lhes dão um caráter individual” 

(ORTIZ, 1994, p.172). 

A essas reflexões a respeito do sujeito no contexto da cultura de consumo, 

Bauman traz importantes contribuições. De acordo com o autor, os seres humanos, enquanto 
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consumidores, têm a chance de comprimir muitas vidas, ou seja, têm a oportunidade de se 

deparar com uma série infindável de novos começos: novas famílias, novas carreiras e novas 

identidades. Por meio de procedimentos cirúrgicos, por exemplo, é possível, corrigir, 

recorrigir e reconfigurar aquilo que já não satisfaz. No entanto, cada novo começo só pode 

levar você até aí, e não mais (BAUMAN, 2008). 

Logo, todo novo começo prenuncia muitos outros por vir, o que faz com que 

qualquer momento tenha uma irritante e angustiante tendência a se transformar em passado – 

e mais do que depressa chegará sua vez de ser desabilitado (BAUMAN, 2008). 

Pode-se dizer, então, que as ideias apresentadas por Bauman (2008) indicam que a 

participação nesse processo de compra da felicidade, da aparência ideal, da imagem desejada, 

do poder simbólico e material almejado, não se sustenta enquanto processo em busca da 

felicidade, da identificação do sujeito, da sua localização em um patamar social de destaque. 

Isto se dá pela rapidez com que cada conquista se esvai, se esfuma no ar, para gerar a 

necessidade de novas conquistas, as quais perderão sua força no ato seguinte. Esse processo 

pode ter como consequência um sujeito frustrado, uma vez que uma conquista nunca se torna 

suficiente e é necessário sempre ir além do lugar a que se chegou.  

Todas essas características são observadas, também, nos vínculos e relações 

interpessoais. A fragilidade e disponibilidade cômodas de identidades individuais e vínculos 

entre pessoas são apresentadas na cultura contemporânea como a substância da liberdade 

individual. Hoje em dia os vínculos interpessoais costumam ser frágeis e tão fáceis de romper 

quanto de estabelecer. 

Essa fragilidade dos vínculos alivia os riscos presentes em cada interação, e a 

tecnologia virtual, intensamente presente na sociedade contemporânea, apenas agrava essa 

situação, uma vez que apresenta a possibilidade de desconexão instantânea. Essa possibilidade 

traz uma segurança que se ajusta aos preceitos essenciais da cultura de consumo, no entanto, 

os vínculos interpessoais se tornam cada vez mais efêmeros (BAUMAN, 2008). 

Diante dessa realidade, na sociedade atual, marcada pela cultura de consumo, 

nada é “dado”. As identidades são projetos, ou seja, tarefas que precisam ser empreendidas e 

realizadas. Ao se falar de construção de identidade, o real propósito é o descarte e a remoção 

de produtos fracassados ou não completamente bem-sucedidos (BAUMAN, 2008). Isso quer 

dizer que as identidades estão em constante transformação e, dessa forma, as pessoas têm a 

oportunidade de rever com frequência aquilo que consideram não ser uma característica 

apropriada de constituição da identidade e a descartam sem dificuldade ou sofrimento.  

A respeito disso, Hall (2001) afirma: 
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quanto mais a vida social se torna mediada pelo mercado global de estilos, 

lugares e imagens, pelas viagens internacionais, pelas imagens da mídia e 

pelos sistemas de comunicação globalmente interligados, mais as 

identidades se tornam desvinculadas – desalojadas – de tempos, lugares, 

histórias e tradições específicos e parecem “flutuar livremente” (HALL, 

2001, p.75). 

Essa passagem nos leva à reflexão de que, quanto mais o consumo passa a ser 

uma possibilidade de lazer, pertencimento e estilo de vida, mais as identidades são 

influenciadas por essa prática, o que as tornam cada vez mais mediadas pelas práticas de 

consumo e, como estas, passíveis de transformação. Considerando a abordagem de Hall 

(2001), podemos dizer que, da mesma forma que bens simbólicos e materiais conquistados 

pela via do consumo são rapidamente descartados, as identidades construídas a partir de 

vínculos efêmeros e “desalojadas” podem ser também negadas ou descontruídas. 

Vemos, portanto, que a globalização trouxe para o mundo contemporâneo um 

certo descontentamento que, segundo Canclini (1999), relaciona-se ao fato de os bens de 

consumo e as relações mediadas por eles estarem se tornando, a cada instante, mais obsoletos, 

efêmeros e fugazes. 

Assim sendo, há um consenso entre os teóricos dos estudos culturais de que a 

satisfação de desejos passa a ter “validade”, ou seja, da mesma forma que as relações se 

tornam obsoletas e fugazes, a satisfação também adquire essas características. As pessoas 

passam a se deparar constantemente com insatisfações, já que aquilo que antes era objeto de 

desejo rapidamente deixa de ter essa função. Por esse motivo, os sujeitos contemporâneos 

passam a viver uma busca desenfreada por uma satisfação que, por ser efêmera, logo dá lugar 

a outro objeto de desejo. 

Sobre isso, Bauman afirma que “os danos colaterais abandonados ao longo da 

trilha do progresso triunfante do consumismo se espalham por todo o espectro social das 

sociedades ‘desenvolvidas’ contemporâneas” (BAUMAN, 2008, p.155). Sendo mais 

específico, diz:  

a sociedade contemporânea admite seus membros primeiramente como 

consumidores; só de maneira secundária, e em parte, os aceita como 

produtores. Para atingir os padrões de normalidade, ser reconhecido como 

um membro pleno, correto e adequado da sociedade, é preciso reagir pronta 

e eficientemente às tentações do mercado de consumo, contribuir com 

regularidade para a “demanda que esvazia a oferta”, enquanto em tempos de 

reviravolta ou estagnação econômica deve ser parte da “recuperação 

conduzida pelo consumidor”. De nada disso são capazes os pobres e 

indolentes, pessoas destituídas de um lar decente, cartões de crédito e 

perspectiva de melhores dias (BAUMAN, 2008, p.159-160). 
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A partir dessa afirmação, pode-se dizer que os pobres de hoje assumem status de 

“não consumidores” e, por esse motivo, são definidos como consumidores falhos, uma vez 

que “o mais crucial dos deveres sociais que eles não desempenham é o de ser comprador ativo 

e efetivo dos bens e serviços que o mercado oferece” (BAUMAN, 2008, p.160). 

Em função disso, os pobres são considerados desnecessários, indesejados e 

desamparados, logo, o desejo da sociedade é que eles estejam “fora de nossas vistas” 

(BAUMAN, 2008, p.161). O que se percebe, portanto, é que os registros crescentes de 

criminalidade observados nas últimas décadas “não é um produto de disfunção ou 

negligência, mas um produto próprio da sociedade de consumo, legítimo em termos lógicos 

(se não legais)” (p.164).  

Em uma sociedade pautada pelo consumo, Bauman observa um crescente fosso 

entre os que podem mais e os que quase nada podem diante do desejo de consumir. Para ele: 

quanto maior a demanda de consumo (ou seja, quanto mais eficaz for a 

sedução de potenciais clientes), mais segura e próspera será a sociedade de 

consumo. Ao mesmo tempo, mais larga e profunda se tornará a lacuna entre 

os que desejam e podem satisfazer seus desejos (os que foram seduzidos e 

prosseguem agindo da maneira pela qual o estado de ser seduzido os 

estimula a agir) e os que foram seduzidos de forma adequada, mas são 

incapazes de agir da forma como se espera que ajam (BAUMAN, 2008, 

p.164). 

 

Segundo o autor, isso acontece porque as estratégias de incentivo ao consumo são 

transmitidas em todas as direções e dirigidas de maneira indiscriminada a todos que estejam 

dispostos a ouvir. No entanto, o número de pessoas que escutam é maior do que o número de 

pessoas que podem, de fato, consumir. Diante dessa realidade, aqueles que “não podem agir 

de acordo com os desejos induzidos são apresentados todos os dias ao olhar deslumbrado 

daqueles que podem” (BAUMAN, 2008, p.165). O consumo excessivo passa a ser, portanto, 

sinônimo de sucesso. Possuir e consumir, bem como praticar determinados estilos de vida, 

passa a ser condição necessária para a felicidade. 

Esse não é, contudo, um tipo de relação social neutro ou destituído de conflitos 

sociais ou pessoais. Em uma citação de Canclini (1999), podemos refletir sobre o que diz 

Manuel Castells: 

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 e apropriação dos bens. Consumir é 

participar de um cenário de disputas por aquilo que a sociedade produz e 

pelos modos de usá-lo (CANCLINI, 1999, p.78). 
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De acordo com o que foi dito na passagem acima, há uma série de consequências 

do consumo que geram problemas sociais, uma vez que as práticas de consumo exacerbadas e 

com papel central nas interações sociais, tal como se nota nas sociedades contemporâneas, 

acabam por ampliar desigualdades e conflitos entre as classes sociais. 

Segundo os analistas, podemos dizer também que, para atender as demandas 

crescentes de consumo, tem-se presenciado o uso indiscriminado de recursos naturais e a 

prática crescente do desperdício. Consequentemente, somos levados a concluir que a cultura 

de consumo agrava os problemas ambientais que são enfrentados atualmente.  

Entre esses problemas, podemos citar o aquecimento global, a ruptura da camada 

de ozônio, a desertificação e a extinção da biodiversidade. Todas essas consequências são 

consideradas graves e a longo prazo colocam em risco a existência do planeta (BEDANTE, 

2004). 

Diante dessa realidade, já em 1983, a primeira-ministra da Noruega, Gro Harlem 

Brundtland, chefiou a chamada Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, cujo objetivo foi promover audiências mundiais e com isso produzir um 

relatório formal acerca das discussões, que ficou conhecido como “Nosso Futuro Comum” ou 

“Relatório Brundland”. 

O Relatório de Brundtland (1983) aponta que existem tendências ambientais que 

ameaçam modificar cada vez mais o planeta e a vida de muitas espécies. Segundo consta no 

relatório, a cada ano, seis milhões de hectares de terras produtivas se transformam em 

desertos inúteis. Grande parte dessas florestas é transformada em terra agrícola de baixa 

qualidade, incapaz de prover o sustento dos que nela se estabelecem. 

Isso acontece, entre outras razões, pelo fato de que em muitas partes do mundo 

pode-se observar um círculo vicioso, no qual os povos pobres são obrigados a usar seus 

recursos ambientais de maneira excessiva, para a própria sobrevivência, e ao empobrecerem 

seu meio ambiente, essa parte da população se vê ainda mais empobrecida, tornando sua 

sobrevivência ainda mais difícil e incerta. Dessa forma, a prosperidade conseguida em 

algumas partes do mundo, por ter sido obtida por meio de práticas agrícolas, florestais e 

industriais que só trazem lucro e progresso em curto prazo, é com frequência precária. Logo, 

o Relatório afirma que a pobreza é uma das principais causas e um dos principais efeitos dos 

problemas ambientais no mundo. 

Segundo afirma Brundtland (1983), as práticas atuais retiram muito, e em ritmo 

acelerado, os recursos ambientais, que já estão faltando, dessa forma, comprometem as 
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gerações futuras, que “pagarão o preço” por essas práticas. Assim sendo, torna-se importante, 

como ressalta a autora, que práticas mais sustentáveis sejam desenvolvidas.  

De acordo com o relatório da Comissão, o desenvolvimento sustentável diz 

respeito àquele que atenda às necessidades presentes, sem prejudicar ou comprometer que as 

gerações futuras também tenham suas necessidades atendidas. Assim sendo, a Comissão 

chefiada por Brundland vislumbra a possibilidade da existência de crescimento econômico 

apoiado em práticas de conservação e expansão da base de recursos ambientais e, mais que 

isso, apresenta esse crescimento como sendo essencial para mitigar a pobreza que vem se 

intensificando nos países em desenvolvimento. 

No que diz respeito à sustentabilidade associada ao consumo, Portilho (2005), 

cientista social, também apresenta importantes contribuições. A autora apresenta os hábitos de 

consumo e estilo de vida como sendo uma nova maneira de definir a principal causa dos 

problemas ambientais. Dessa forma, o consumo excessivo e perdulário, que há muito tempo já 

era questionado em razão de produzir desigualdades sociais e lutas de classe, agora é também 

criticado por poder dificultar a garantia de serviços ambientais equivalentes para as gerações 

futuras. 

Assim, a partir das questões aqui apresentadas, pode-se dizer que, da mesma 

forma que o consumo é entendido como experiência de uso e realização, ele é visto também 

como compra e esgotamento, seja de recursos naturais, seja de recursos financeiros e 

materiais. Nesse sentido, existem tanto significados positivos quanto negativos do ponto de 

vista do impacto sobre o sujeito, entrelaçados à cultura de consumo e à maneira como 

usufruímos deste universo que nos cerca.  

Portanto, como nos mostram Barbosa e Campbell (2006), os mesmo objetos, bens 

ou serviços que têm como função saciar necessidades físicas e biológicas passam a ser 

consumidos no sentido de “esgotamento” e adquirem função de mediadores das relações 

sociais, bem como conferem status, constroem identidades e estabelecem limites entre grupos 

e pessoas. 

Diante disso, faz-se importante falar a respeito do consumo como um meio de 

produção de significados para a existência humana, e para isso Canclini se torna uma 

importante referência. De acordo com ele, é por meio do consumo privado de bens que as 

pessoas conseguem responder muitas das perguntas próprias dos cidadãos, tais como: a que 

lugar pertenço? Quem representa os meus interesses? E isso só é possível uma vez que os 

homens, de maneira geral, “se relacionam e constroem significados em sociedade” 

(CANCLINI, 1999, p.44). Segundo ele: 
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consumir é tornar mais inteligível um mundo onde o sólido se evapora. Por 

isso, além de serem úteis para a expansão do mercado e a reprodução da 

força de trabalho, para nos distinguirmos dos demais e nos comunicarmos 

com eles, como afirmam Douglas e Isherwood, “as mercadorias servem para 

pensar” (CANCLINI, 1999, p.83). 

 

Nesse sentido e considerando a capacidade humana de raciocínio e execução de 

ações mediadas pelo contexto social, o consumo passa a ser encarado como um processo por 

meio do qual os desejos humanos aparecem transformados em demandas e atos que são 

regulados socialmente (CANCLINI, 1999). Portanto, adquire um poder em nível simbólico, 

uma vez que sua função passa a ir além da mera aquisição de bens. 

A exemplo disso, como nos mostra Canclini, “a lógica que rege a apropriação dos 

bens enquanto objetos de distinção não é a da satisfação de necessidades, mas sim a da 

escassez desses bens e da impossibilidade de que outros os possuam” (CANCLINI, 1999, 

p.80). Em outras palavras, pode-se dizer que o mercado valoriza aquilo que é exclusivo e de 

difícil acesso, por isso o sujeito contemporâneo passa a se preocupar em ter produtos 

exclusivos e customizados, como maneira de se destacar e demonstrar “poder” e 

“superioridade”. 

Diversas são as características e questões circunscritas no consumo, considerando 

sua dimensão simbólica. Bauman é um dos autores que colocam essa dimensão do consumo 

na centralidade de sua teoria. Segundo ele, existe atualmente uma preocupação constante em 

estar e permanecer à frente, no grupo de referência. Diante disso, a aprovação ou rejeição é o 

que traça a linha entre sucesso e fracasso e essa aprovação, frequentemente, acontece por 

meio do que se consome (BAUMAN, 2008).  

Ainda segundo Bauman, na realidade atual marcada pela cultura de consumo, a 

lentidão para realização de desejos, principalmente a partir do consumo, indica a “morte 

social”, ou seja, quanto mais tempo alguém fica parado, maior é o espaço que o separa dos 

outros. Isso nos obriga a permanecer sempre em movimento (consumindo), em busca da 

aprovação social. 

Com isso, a síndrome consumista encurta radicalmente a expectativa de duração 

do desejo e a distância temporal entre este e sua satisfação. Portanto, a cultura de consumo é 

regida pela velocidade, pelo excesso e pelo desperdício. 

Bauman (2008) traz ainda uma reflexão acerca dos vínculos interpessoais no 

contexto da cultura de consumo e afirma que na sociedade contemporânea os vínculos 

humanos tendem a ser mediados pelos mercados de bens de consumo. 
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Segundo ele, a síndrome cultural consumista, que consiste na negação da 

procrastinação e da possível vantagem de retardar a satisfação, degradou a duração e elevou a 

efemeridade. A novidade passa a ter mais valor que a permanência, o que vale também para 

as relações sociais. Portanto, o tempo é experienciado como sendo composto de instantes, de 

episódios com tempo fixo e novos começos. Dessa forma, a cultura de consumo libera o 

presente, que deve ser explorado em sua plenitude, dos tormentos relacionados ao passado e 

ao futuro (BAUMAN, 2008). 

Stuart Hall, um dos principais teóricos do multiculturalismo, traz importantes 

reflexões a respeito da construção de identidades na pós-modernidade. Segundo ele, o sujeito 

pós-moderno não tem identidade fixa, essencial ou permanente. Ela é formada e transformada 

continuamente (HALL, 2001). Isso traz consequências significativas para o indivíduo, que 

passa a viver angústias e sofrimento, uma vez que sua identidade passa a ser baseada em ter, 

por exemplo, o último lançamento de um determinado produto, que nem sempre está dentro 

das condições do que o indivíduo pode consumir e que rapidamente se torna obsoleto. Além 

disso, a quantidade de produtos e serviços disponíveis no mercado aumenta a dificuldade de 

fazer escolhas, o que pode gerar ansiedade e falta de foco, como é familiar no senso comum. 

Logo, o que se observa é que os indivíduos mergulham na ilusão de um poder 

capaz de conquistar o tempo e, nesse contexto, apenas a falta de dinheiro pode competir, hoje, 

com a ausência de tempo. Diante disso, os sofrimentos mais comuns na contemporaneidade 

costumam a se desenvolver a partir de um excesso de possibilidades e não da escassez 

(BAUMAN, 2008).  

Nesse contexto de inúmeras possibilidades, facilitada pelo dinheiro enquanto meio 

de intercâmbio de bens e serviços, a satisfação deve ser somente uma experiência 

momentânea e, se durar muito tempo, deve ser temida, e não desejada. Isso nos leva a um 

paradoxo, apresentado por Bauman (2008). Segundo esse autor, em uma sociedade que 

apresenta a satisfação do consumidor como sendo seu único motivo e seu maior propósito, um 

consumidor satisfeito não é motivo nem propósito, mas sim a maior das ameaças. Afinal, ao 

mesmo tempo em que somos incentivados e atraídos pela incessante procura por satisfação, 

aprendemos também a temer a satisfação que nos faria interromper essa busca. 

A disseminação da cultura de consumo, portanto, traz consigo uma série de 

sintomas e consequências para a existência dos indivíduos – construção efêmera de identidade 

e fragilidade dos vínculos interpessoais. Além disso, no que se refere às consequências sociais 

os autores destacam, por exemplo, o aumento da desigualdade social, e sobre as 

consequências ambientais fala-se da escassez de recursos, desperdício e aquecimento global.  



34 
 

Nesse contexto, muitos são os sintomas vividos pelo sujeito contemporâneo como 

consequência do consumismo – conceito que descreve o consumo ilimitado ou exagerado de 

bens e serviços. Entre eles podemos citar, por exemplo, doenças físicas, tais como a 

obesidade; e também transtornos psiquiátricos, como o quadro de Transtorno Obsessivo 

Compulsivo, no qual a pessoa passa a acumular de maneira desenfreada produtos muitas 

vezes sem uso ou função, ou o consumismo compulsivo, também chamado de oneomania, 

transtorno psiquiátrico marcado pela vontade sem controle de comprar. Há também, em 

consequência disso, um endividamento crescente que afeta a saúde financeira das pessoas, 

que muitas vezes viram reféns dos cartões de crédito, por exemplo.  

Como bem sintetizam Douglas e Isherwood, o consumo passa a ter mais do que 

importância prática no mundo em que vivemos, ele adquire, também, importância ideológica, 

uma vez que consiste em uma prática ativa e constante em nosso cotidiano e, por isso, 

desempenha um papel central no que diz respeito à estruturação de valores, construção de 

identidades, regulação e mediação de relações sociais, bem como definição dos mapas 

culturais.  

Portanto, diante do que foi exposto neste capítulo, pode-se dizer que as análises 

sobre a sociedade e a cultura de consumo no mundo contemporâneo destacam sintomas 

sociais que nos remetem a formulações encontradas na ciência do comportamento. Podemos 

pensar que o estado e a disposição de “emergência” satisfazem necessidades existenciais que, 

em outros tipos de sociedade, costumam ser reprimidas, ou satisfeitas de maneira diferente. 

Isso fornece alívio ilusório, apesar de eficaz, em seus esforços de amenizar as consequências 

das angústias relacionadas às possibilidades de escolha na condição da liberdade de consumo 

(BAUMAN, 2008). Supõe-se, aqui neste trabalho, que é por isso que esse poder simbólico 

funciona tão bem e mantém o consumo no centro da cultura contemporânea. Entende-se 

também que a aproximação destas reflexões às que são feitas no âmbito da ciência do 

comportamento podem ampliar as possibilidades de compreensão desse fenômeno, sendo este 

o percurso que propomos na sessão seguinte. 
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2 A CIÊNCIA DO COMPORTAMENTO E PRÁTICAS CONTEMPORÂNEAS DE 

CONSUMO EXACERBADO: POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO 

 

 

A partir do que foi apresentado no capítulo anterior, pode-se dizer que há uma 

recorrência de análises sobre a sociedade e cultura de consumo que descrevem o fenômeno do 

consumo, suas consequências e sintomas sem que tais análises se voltem para o debate de 

como intervir nessa estrutura. As dificuldades de alcançar as sutilezas das experiências de 

consumo são destacadas por Barbosa e Campbell (2006): 

No que diz respeito às perspectivas das diferentes disciplinas sobre o 

consumo, a maioria adota uma abordagem relativamente “macro” [...]. Tais 

trabalhos tratam da relevância econômica, psicológica, social e cultural do 

consumo, mas concentram-se quase exclusivamente nas relações dos 

consumidores com as mercadorias. Na economia neoclássica, o consumo de 

produtos pelos indivíduos é racionalizado em termos de custo e utilidade; na 

psicologia, em termos das relações psíquicas do consumidor com os 

produtos, através das biografias individuais; na sociologia, em termos de 

distinção social; e na antropologia, em termos de padrões culturais. [...] as 

sutilezas das experiências de consumo permanecem inacessíveis 

(BARBOSA; CAMPBELL, 1974/2006, p.91). 

 

A abordagem interdisciplinar que se pretende fazer nesta dissertação nos possibilitou uma 

interlocução com as teorias de B. F. Skinner, teórico e psicólogo norte-americano que se 

dedicou a trabalhos pioneiros em psicologia experimental e que é considerado o pai do 

behaviorismo radical. B. F. Skinner e os autores contemporâneos dessa teoria apresentam a 

ciência do comportamento como possibilidade de acessar as “sutilezas das experiências de 

consumo”, destacadas por Barbosa e Campbell (2006), e também como possibilidade de 

intervir em uma prática cultural que compõe as sociedades contemporâneas, nas quais o 

consumo exacerbado é característica marcante. 

Skinner, em trabalho escrito em 1974, observou:  

os antropólogos podem relatar costumes e hábitos; os cientistas políticos 

podem adotar uma linha comportamentalista e registrar a ação política; os 

economistas podem acumular estatísticas acerca do que as pessoas compram 

e vendem, alugam ou tomam alugado, gastam e poupam, produzem e 

consomem [...]. O estudo da literatura, da arte e da música frequentemente se 

limita às formas desses produtos do comportamento humano, e os linguistas 

podem restringir-se à Fonética, à Semântica e à Sintaxe [...]. A História 

destaca as mudanças que ocorrem no tempo [...]. O controle é outro assunto 

(SKINNER, 2006, p.15).  



36 
 

A partir da citação acima, que apresenta os interesses das investigações de 

diferentes abordagens e campos de conhecimento, pode-se dizer que a ciência do 

comportamento surge como uma alternativa para intervenção social. Apesar disso, não se 

pode ignorar que as demais ciências que estudam a cultura e se preocupam em descrevê-la 

dão a base necessária para que a teoria comportamental possa ser aplicada. Sobre a 

importância de se recorrer a autores dos estudos culturais, Andery, Micheletto e Sério (2005), 

autoras contemporâneas que se dedicam ao estudo da teoria skinneriana, ao citar Glenn e 

Malagodi (1991), acrescentam que “o estudo dos fenômenos sociais, com vistas à formulação 

dos princípios que o governam, precisará ‘se basear muito mais fortemente num amplo 

conhecimento existente sobre conteúdos culturais’” (GLENN apud ANDERY; 

MICHELETTO; SÉRIO, 1991, p.160). Ou seja, a abordagem interdisciplinar, como a 

proposta neste trabalho, é essencial quando a intenção é estudar fenômenos sociais e formular 

os princípios envolvidos nesse fenômeno. 

B. F. Skinner, de certa maneira, caminha de acordo com essa proposta de 

interdisciplinaridade e apresenta dois conceitos que podem ser associados ao consumo 

enquanto prática cultural: estímulo e reforço social. Ambos dizem respeito a funções 

atribuídas às variáveis no comportamento de consumir. O estímulo social pode ser descrito, 

por exemplo, como uma situação que favorece o consumo. O reforço social, por sua vez, diz 

respeito às consequências que mantêm o consumo como sendo uma prática cultural. O que 

não é claro é onde estão esses estímulos e como o mercado se apropria deles para estimular o 

consumo.  

Consideramos, como evidenciado na introdução deste trabalho, que a cultura de 

consumo tem base comportamentalista, assim como nos apresentam Douglas e Isherwood 

(2004), ao falar sobre como tiveram “sucesso em definir o consumo como uma área de 

comportamento cercada por regras que demonstram explicitamente que nem o comércio nem 

a força se aplicam a essa relação, que é livre” (DOUGLAS; ISHERWOOD, 2004, p.104). Ou 

seja, mesmo os autores dos estudos culturais consideram que o consumo é uma área do 

comportamento na qual uma série de variáveis governam e influenciam a relação entre 

consumidor e ambiente e essas variáveis vão além das relações comerciais. 

Uma vez que se vislumbra o consumo como uma prática cercada de variáveis 

comportamentais que vão além da simples aquisição de bens, este capítulo tem como objetivo 

aproximar as teses expostas no primeiro capítulo dos pressupostos do behaviorismo radical. 

Esta abordagem descrita por B. F. Skinner, e que se baseia na análise do comportamento, tem 
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por fim buscar as possíveis contribuições dessa interlocução no que diz respeito à intervenção 

na prática cultural de consumo. 

Para tanto, será apresentado o Modelo de Seleção por Consequências, adotado por 

B. F. Skinner. Esse modelo é composto por três níveis, filogenético, ontogenético e o nível 

cultural, para o qual será dada ênfase. 

A partir daí, serão abordados os conceitos e reflexões realizadas tanto por B. F. 

Skinner quanto pelos autores contemporâneos de análise do comportamento no que diz 

respeito ao comportamento social, a fim de se chegar a pontos de convergência entre as 

teorias propostas e sua relação com a manutenção da cultura de consumo.  

A intenção é que seja possível construir um raciocínio que nos leve a 

compreender, em um segundo momento, quais são as contribuições da ciência do 

comportamento e o que dessa teoria está presente nas estratégias de incentivo ao chamado 

consumo consciente adotadas pelo mercado. 

 

 

2.1 Modelo de Seleção por Consequências 

 

 

Durante muito tempo a teoria skinneriana sofreu uma série de críticas vindas 

especialmente da área de administração e das ciências sociais. Uma das principais críticas 

direcionadas à teoria postulada por Skinner diz respeito ao fato de ser uma abordagem de 

visão mecanicista. No entanto, ao analisar a maneira como a proposta desse teórico é 

apresentada e desenvolvida, observa-se que ele iniciou seus estudos em um contexto 

conhecidamente mecanicista, mas logo em seus primeiros trabalhos se afastou dessa posição. 

 O conceito de reflexo (relação direta entre estímulo e resposta) é apresentado 

na proposta inicial de B. F. Skinner para descrever o comportamento. A utilização desse 

conceito faz com que a teoria do autor se aproxime, de fato, de uma posição mecanicista. Vale 

ressaltar que nesse momento B. F. Skinner ainda não se apresentava como um behaviorista 

radical e sua teoria estava baseada no behaviorismo metodológico de Watson – teoria que até 

então vinha guiando os estudos do comportamento. Após 1931, o autor começa a encontrar 

dificuldades em estudar o comportamento recorrendo, apenas, ao conceito de reflexo. B. F. 

Skinner, portanto, passa a direcionar atenção a processos que precisam ser analisados a partir 

da resposta emitida e não da relação estímulo-resposta (SÉRIO, 1990).  
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Ao direcionar atenção a esses processos, o autor apresenta, em 1938, a noção de 

comportamento operante, que será discutida mais à frente neste trabalho. Aqui, basta dizer 

que é justamente a partir do conceito de operante que B. F. Skinner consegue se distanciar de 

uma posição e se aproxima de uma visão selecionista, fundando, em 1945, o behaviorismo 

radical.  

Assim como nos fala Cruz e Cillo (2008): 

no inicio da década de 1930, apesar de ainda não ter formulado a noção de 

operante, Skinner (1935, 1938/1966) já assume, mesmo que de forma 

discreta, uma postura selecionista [...]. O que implica em um probabilismo, 

mesmo que não explícito. Mas, a partir da adoção do condicionamento 

operante como base de suas formulações, Skinner postula de forma 

definitiva e explícita que o comportamento operante deve ser analisado em 

termos de seleção e probabilidade de emissão de respostas. Esta posição tem 

varias implicações, uma delas é a influência de Darwin sobre o pensamento 

skinneriano como marca que será desenvolvida durante toda a sua obra 

(CRUZ E CILLO, 2008, p.381). 

 

 Logo, durante a década de 1930, até que o conceito de operante fosse 

formulado, B. F. Skinner teve que lidar com uma série de questões relacionadas a 

questionamentos e críticas sobre a base de sua teoria. Foi justamente em função desses 

problemas que o autor conseguiu desenvolver seu sistema explicativo baseado em 

contingência de reforçamento e não mais na relação direta e imediata entre estímulo e 

resposta (CRUZ e CILLO, 2008). Esse sistema é baseado no Modelo de Seleção por 

Consequências, apresentado por Darwin e por meio do qual B. F. Skinner visa investigar as 

variáveis que determinam a ocorrência do comportamento.  

Portanto, pode-se dizer que o behaviorismo radical é caracterizado por uma visão 

pautada no determinismo ambiental. Isso quer dizer que os comportamentos devem ser 

analisados considerando sua relação com o ambiente, em três níveis: filogenético, 

ontogenético e cultural. Logo, o comportamento humano é explicado a partir da interação 

desses três níveis, ou seja, a partir da “adaptação das espécies, do comportamento individual e 

das práticas sociais ao ambiente” (ANDERY, 2001, p.197). Nas palavras de Skinner 

(1989/1995),  

o comportamento também passou a ser parte do escopo de uma análise 

científica. É o produto de três tipos de seleção, a primeira das quais, a 

seleção natural, é o campo da etologia. A segunda, o condicionamento 

operante, é o campo da análise comportamental. A terceira, a evolução das 

contingências sociais do comportamento, que chamamos de culturas, explica 

os amplos repertórios de comportamentos característicos da espécie humana 

(SKINNER, 1989/1995, p.44). 
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A partir dessa afirmação, podemos dizer que o primeiro nível de seleção por 

consequências, a filogênese, diz respeito às contingências de seleção natural, isto é, consiste 

em características e padrões comportamentais de determinada espécie que são selecionados 

naturalmente.  

O segundo nível de seleção, a ontogênese, por sua vez, possibilita que os 

membros individuais de uma espécie operem sobre o mundo não mais emitindo 

comportamentos que se relacionam apenas à sobrevivência, mas a aquisição de 

comportamentos individuais que permitam acesso a reforçadores, conceito que será explicado 

mais à frente deste capítulo, mas que diz respeito a consequências que aumentam a 

probabilidade de um determinado comportamento voltar a ocorrer. Em outras palavras, como 

dito por Skinner (1981/2007),  

quando, por meio da evolução de susceptibilidades especiais, alimento e 

contato sexual tornam-se reforçadores, novas formas de comportamentos 

podem ser estabelecidas. Novas maneiras de coletar, processar e, por fim, 

cultivar alimentos e novas formas de se comportar sexualmente, ou de se 

comportar de maneiras que apenas eventualmente ocasionem reforçamento 

sexual podem ser modeladas e mantidas. O comportamento assim 

condicionado e mantido não é necessariamente adaptativo (SKINNER, 

1981/2007, p.130). 

 

Portanto, quando os comportamentos emitidos ultrapassam a função adaptativa 

das espécies, ou seja, quando novas formas de se comportar aparecem e são mantidas, 

estamos falando de ontogênese. 

Considerando que em ambos os níveis se pressupõe a interação entre indivíduos, 

B. F. Skinner postula um terceiro nível, a cultura, que diz respeito ao comportamento social. 

Esse é o nível de análise mais importante para o que se propõe neste trabalho, afinal, é a partir 

daí que surge uma nova forma de “controle das consequências sobre o comportamento: a 

seleção de práticas culturais”, que são “selecionadas por seu efeito sobre o grupo” (ANDERY, 

2001). Isso quer dizer que, quando a cultura aparece como um dos níveis em que ocorre a 

interação entre comportamento e ambiente, passa a existir um novo tipo de consequência, que 

é selecionada a partir da maneira com que ela afeta o grupo. 

Desses três níveis de seleção, surgem maneiras diferentes de designar o 

comportamento de cada indivíduo. A saber, “a seleção natural propicia-nos o organismo; o 

condicionamento operante, a pessoa; e, como discutiremos, a evolução da cultura permite a 

existência do eu” (SKINNER, 1989/1995, p.44).  
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Por esse motivo, em um trabalho que se propõe a explorar o terceiro nível de 

seleção por consequências e sua relação com as estratégias utilizadas pelo mercado de 

consumo, julgamos ser essencial discutir a noção de “eu”, uma vez que esse conceito se 

relaciona com a evolução cultural e, de acordo com a visão skinneriana, o “eu” é construído 

culturalmente. 

 

2.2 A noção de eu 

 

 

B. F. Skinner, em texto escrito em 1953, nos diz: “um eu pode se referir a um 

modo de ação comum” (SKINNER, 1953/2003, p.312). Segundo explicação do autor, 

o eu é mais comumente usado como uma causa hipotética de ação. Na 

medida em que as variáveis externas não são mencionadas, ou são ignoradas, 

sua função é atribuída a um agente originador dentro do organismo. Se não 

podemos mostrar o que é responsável pelo comportamento do homem, 

dizemos que ele mesmo é responsável pelo comportamento (SKINNER, 

1953/2003, p.310). 

 Isso quer dizer que, ao falar de “eu”, de acordo com a ciência do 

comportamento, estamos nos referindo a um indivíduo que se comporta, mas que, 

frequentemente, não é capaz de descrever o que fez, mas sim o que sente. O “eu” é, como nos 

diz B. F. Skinner (1989/1995), justamente o que a pessoa “sente a respeito de si própria” 

(SKINNER, 1989/1995, p.45), é uma predisposição que, ao acompanhar estados internos, só 

pode ser observada por meio de sentimentos ou da introspecção (SKINNER, 1989/1995).  

 Goffman (2001), influente sociólogo e antropólogo do século XX, de origem 

norte-americana, compartilha dessa visão. Segundo ele, “as crenças e emoções do indivíduo 

só podem ser verificadas indiretamente, através de confissões ou do que parece ser um 

comportamento expressivo involuntário” (GOFFMAN, 2001, p.12). Aquilo que chama de 

confissões se assemelha ao conceito skinneriano de introspecção e, portanto, quando se trata 

de crenças e emoções humanas, o acesso a elas acontece de maneira indireta, a partir do que 

as pessoas verbalizam e nos mostram ser seus sentimentos.  

 Vale ressaltar também que, assim como a noção de “eu”, o termo 

“personalidade”, usado com frequência pelos autores apresentados no primeiro capítulo deste 

trabalho, é expresso para se referir aos mesmos fatos. Recorre-se, com frequência, à 

personalidade de cada um para explicar as características do comportamento (SKINNER, 

1953/2003). 
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 Por meio de conceitos como “eu” e “personalidade”, portanto, personificamos 

um conjunto de respostas e, diante disso, é importante atentar para o fato de que “o conceito 

do eu pode ser uma primeira vantagem na representação de um sistema de respostas 

relativamente coerente, mas pode nos levar a esperar consistências e integridades funcionais 

que não existem” (SKINNER, 1953/2003, p.313). Isso acontece justamente pelo fato de 

apenas conseguirmos acessar o “eu” de maneira indireta. Além disso, não se pode esperar 

consistência em um dado comportamento se considerarmos que o meio do qual o 

comportamento é função é inconsistente e sofre alterações de “momento a momento”.  

 Dito de outra forma: “se um indivíduo desenvolveu repertórios diferentes com 

a família e com amigos, as duas personalidades entram em conflito quando ele está com os 

dois ao mesmo tempo” (SKINNER, 1953/2003, p.313). Portanto, uma mesma pessoa pode, 

por exemplo, ter comportamentos de cuidado e atenção com sua família, mas não emitir os 

mesmos comportamentos na presença de amigos. Quando esses dois grupos compartilham do 

mesmo ambiente, a pessoa pode não saber como agir, já que sua “personalidade” em um dos 

grupos entra em conflito com a do outro. 

Quando se trata de grupos e ambientes sociais,  

é comum falar de família, clã, nação, raça e de outros grupos como se 

fossem indivíduos. Conceitos como “pensamento do grupo”, “o instinto do 

rebanho”, e “caráter nacional” foram inventados para apoiar esse 

procedimento. Entretanto, é sempre o indivíduo que se comporta 

(SKINNER, 1953/2003, p.340). 

Muitas vezes, no entanto, o indivíduo apresenta dificuldade em descrever seus 

comportamentos ou aquilo que B. F. Skinner chama de “predisposição que acompanha 

estados internos”. Quando isso acontece, a noção de “eu” aparece, afinal, ao falar do 

comportamento humano, devemos considerar que existe uma linguagem que se refere àquilo 

que o observador sente ou observa de forma introspectiva (SKINNER, 1989/1995). 

Skinner (1989/1995) afirma que a necessidade de um “eu criativo” surge pelo fato 

de que, por mais que possamos ver o comportamento humano, pouco percebemos do processo 

por meio do qual ele se origina. A isso, Goffman (2001) acrescenta que “nas interações em 

que o indivíduo apresenta um produto a outros, ele lhes mostrará apenas o produto final, 

levando-os a apreciá-los com base em uma coisa acabada, polida e embrulhada” (GOFFMAN, 

2001, p.48), o que não permite ter a noção do processo de construção daquilo que é mostrado. 

De acordo com esse raciocínio, quando falamos de emoções e eventos privados, 

pode-se dizer que  
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as emoções sociais são por definição observadas simplesmente como 

predisposições para agir de modo que podem ser positiva ou negativamente 

reforçadoras para outros. Termos como “favor” e “amizade” se referem a 

tendências para administrar reforços positivos, e o amor poderia ser 

analisado como a tendência mútua de dois indivíduos a se reforçarem um ao 

outro (SKINNER, 1953/2003, p.339). 

Isso é coerente com aquilo que nos apresenta Goffman (2001). Segundo o autor, 

“a informação a respeito do indivíduo serve para definir a situação, tornando os outros 

capazes de conhecer antecipadamente o que ele esperará deles e o que dele podem esperar. 

Assim informados, saberão qual a maneira de agir para dele obter uma resposta desejada” 

(GOFFMAN, 2001, p.11). Ou seja, a predisposição para agir de uma determinada maneira, 

baseada em uma história de aprendizagem, traz informações acerca do indivíduo e, dessa 

forma, as pessoas que o cercam podem, de certa maneira, prever os comportamentos que 

serão emitidos e as consequências que tais comportamentos acarretam. 

Na próxima sessão, para melhor conhecermos o processo de construção dos 

comportamentos, passaremos a discutir sobre o conceito de comportamento operante, bem 

como sobre outros conceitos relacionados, tais como reforço, punição e comportamento 

verbal.  

 

  

2.3 Comportamento operante e conceitos relacionados 

 

 

O comportamento operante, citado anteriormente como marco de afastamento da 

teoria de Skinner de uma posição mecanicista, é aquele que produz mudanças no ambiente e 

que, ao mesmo tempo, é afetado por essas modificações. Tais mudanças, produzidas pelo 

comportamento operante, são chamadas de consequências (MOREIRA; MEDEIROS, 2008) e 

são as características dessas consequências que aumentam ou diminuem a probabilidade de 

um comportamento voltar ou não a ocorrer, quando em contexto semelhante. Moreira e 

Medeiros (2008) apresentam um exemplo que nos auxilia na compreensão de tal conceito: 

 

imagine que você peça um saleiro para uma determinada pessoa. Se ela lhe 

passa o saleiro [consequência], é provável que, no futuro, em uma situação 

parecida, você lhe peça o saleiro novamente. Agora imagine que você peça o 

saleiro a uma determinada pessoa, e ela não lhe passa o saleiro. Essa situação 

repete-se algumas vezes. O que acontece, então? É bastante provável que, 

em novas situações, nas quais você precise do saleiro e esta pessoa esteja 

presente [contexto semelhante], você não peça mais o saleiro a ela 

(MOREIRA; MEDEIROS, 2008, p.49). 
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Portanto, a partir do que foi dito na passagem acima, pode-se dizer que, de acordo 

com a análise do comportamento, os comportamentos são emitidos em determinados 

contextos ou ocasiões (ambiente) e são as consequências que ocorrem após a emissão desses 

comportamentos que modificam e determinam a probabilidade futura de sua emissão, essa 

relação é chamada de “contingências de reforçamento”. Ao falar de contingências de 

reforçamento (ou tríplice contingência), por sua vez, estamos falando de uma relação entre o 

contexto, a resposta emitida e as consequências da ação. Essa relação, aprendida ao longo da 

história de vida, é o que caracteriza o comportamento operante. 

Segundo nos diz Moreira e Medeiros (2007), quando a consequência que segue o 

comportamento aumenta a probabilidade de que esse comportamento se repita em situação 

(ambiente) semelhante, ela é chamada de reforço. Quando, por sua vez, tal consequência 

diminui a frequência da emissão de determinado comportamento, ela é chamada de punição. 

Existem dois tipos de reforço: positivo e negativo. O reforço positivo é a adição 

de um estímulo no ambiente que se caracteriza como “uma consequência controladora do 

comportamento, já que sua ocorrência torna o comportamento mais provável. Ou seja, se faço 

algo que produz uma consequência reforçadora, continuo agindo assim, senão paro” 

(MOREIRA; MEDEIROS, 2007, p.63). Isso quer dizer , quando a consequência da ação 

consiste em um novo estímulo no ambiente, que aumenta a probabilidade de que o 

comportamento volte a ser emitido no futuro, quando em circunstância semelhante, diz-se que 

a consequência é um reforço positivo.  

Reforço negativo e punição, por sua vez, também exercem controle sobre o 

comportamento e são consequências dele, uma vez que influenciam a probabilidade de 

ocorrência futura, no entanto, são um tipo de controle chamado “aversivo” (MOREIRA; 

MEDEIROS, 2007, p.63). 

O reforço negativo consiste na retirada de um estímulo aversivo do ambiente e, 

assim como o reforço positivo, essa retirada aumenta a probabilidade de que determinado 

comportamento se repita. Para clarear o conceito, Moreira e Medeiros (2007) trazem o 

seguinte exemplo: 

quando estamos com dor de cabeça, podemos tomar um analgésico. Nesse 

caso, concluímos que o comportamento de tomar analgésico é provável de 

ocorrer em circunstâncias semelhantes no futuro, pois o comportamento teve 

como consequência a retirada de um estímulo do ambiente: a dor de cabeça 

(MOREIRA; MEDEIROS, 2007, p.63). 
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É importante ressaltar que um mesmo estímulo pode ser aversivo para algumas 

pessoas e reforçador para outras, como também o mesmo estímulo pode adquirir diferentes 

funções (reforçadora ou aversiva) em situações diferentes, já que se baseia no aprendizado ao 

longo da história de vida de cada indivíduo.  

Vamos então dar alguns exemplos que podem servir de auxílio para compreensão 

dessas questões. Uma pessoa pode, por exemplo, adorar azeitona. Nesse caso, pode-se dizer 

que a azeitona é um estímulo reforçador para ela. Outra pessoa, no entanto, pode não gostar 

desse alimento, e sua presença se torna um estímulo aversivo, ou seja, o mesmo estímulo 

adquire funções diferentes para cada uma dessas pessoas. Suponhamos agora que o indivíduo 

que adora azeitonas, em uma reunião de amigos, come uma quantidade enorme desse 

alimento. Depois de uma certa quantidade, a azeitona, que antes era um estímulo reforçador, 

pode passar a ser aversiva, naquele momento em que a pessoa já não aguenta mais comê-la.  

Agora, vamos imaginar que a pessoa aqui em questão conversa e ri em meio à 

roda de amigos, nessa situação possivelmente ela é reforçada, mas se essa mesma pessoa 

emite esses comportamentos em uma igreja ou sala de aula, ela provavelmente será punida 

socialmente. 

A punição, por sua vez, diminui a probabilidade de ocorrência de um determinado 

comportamento, em um determinado ambiente. Também pode ser positiva (quando há a 

presença de um estímulo aversivo) ou negativa (quando a consequência do comportamento é a 

retirada de um estímulo reforçador). 

Imagine agora uma situação na qual uma criança vai a um supermercado com a 

mãe e ganha um doce (que para essa criança tem função reforçadora). Essa criança, após 

receber o doce, faz birra para que a mãe lhe dê mais um. Se essa mãe dá umas “palmadas” no 

filho (considerando que as palmadas têm função aversiva), diz-se que a criança está sendo 

punida positivamente, afinal, as palmadas consistem na introdução de um estímulo aversivo 

no ambiente. Agora, se a mãe, como consequência da birra, retira da criança o doce que ela 

havia ganhado, diz-se que a punição é negativa, uma vez que a mãe retira do ambiente um 

estímulo reforçador. 

Dito isso, podemos afirmar que os conceitos de reforço, estímulos aversivos e punição 

são conceitos relacionais, uma vez que envolvem relação entre eventos; e funcionais, já que 

sua função (aversiva ou reforçadora) varia de pessoa para pessoa e de situação para situação. 

Ou seja, a função do estímulo, para cada pessoa, depende daquilo que foi aprendido ao longo 

da vida e varia também de acordo com o ambiente.  
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Outro tipo de comportamento que merece atenção quando se trata de fenômenos 

sociais e práticas culturais é o comportamento verbal. Ele é um comportamento operante 

mantido por consequências mediadas por outras pessoas, chamadas de ouvintes, ou seja, 

pessoas que foram treinadas pela comunidade verbal para atuarem como tal. Portanto, é um 

tipo de comportamento “crucial para a emergência do terceiro nível de seleção por 

consequências – a seleção das práticas culturais” (ANDERY; MICHELETTO; SÉRIO, 2005, 

p.161). 

Segundo nos dizem Andery, Micheletto e Sério (2005), 

o comportamento verbal pode evocar pela primeira vez a emissão de outro 

comportamento (antes mesmo que este seja consequenciado). Assim, as 

contingências verbais de suporte ampliam em muito a extensão do controle 

social sobre o comportamento. E assim, também, dificilmente um analista do 

comportamento poderá estudar os fenômenos sociais sem dominar o 

conhecimento – teórico e empírico – sobre o comportamento verbal 

(ANDERY; MICHELETTO; SÉRIO, 2005, p.161). 

 O comportamento verbal é, portanto, como afirmam os autores (2005) ao 

citarem Glenn, um importante elemento para o surgimento da complexidade que caracteriza 

as práticas culturais, ou seja, é uma importante unidade das contingências entrelaçadas 

características das culturas humanas (ANDERY; MICHELETTO; SÉRIO, 2005). De acordo 

com B. F. Skinner (1953/2003), é a partir dele que surge o reforço social, que também é 

mediado por outras pessoas.  

Portanto, B. F. Skinner (1981/2007) afirma que o comportamento humano é 

produto de um conjunto composto por: 

a) contingências de sobrevivência responsáveis pela seleção natural das 

espécies, e b) contingências de reforçamento responsáveis pelos repertórios 

adquiridos por seus membros, incluindo c) contingências especiais mantidas 

por um ambiente cultural evoluído (SKINNER, 1981/2007, p.131). 

 

 Indo mais além, no que se refere ao comportamento de grupos, observamos, 

como sugerem Andery, Micheletto e Sério (2005), que os fenômenos sociais são compostos 

por características especiais, a saber: 

(a) aquelas que constituem o ambiente social, seja como estímulos 

antecedentes, seja como consequências, (b) os elementos constitutivos das 

contingências entrelaçadas e (c) o comportamento verbal relacionado a tais 

contingências (ANDERY; MICHELETTO; SÉRIO, 2005, p.149). 

 

De acordo com Skinner (2003), “o comportamento social pode ser definido como 

o comportamento de duas ou mais pessoas em relação a uma outra ou em conjunto em relação 
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ao ambiente comum” (SKINNER, 1953/2003, p.325). Por sua vez, a expressão “fenômenos 

sociais” consiste em um rótulo utilizado para reunir desde o que é chamado de 

“comportamento social”, até o que conhecemos como “prática cultural” (ANDERY; 

MICHELETTO; SÉRIO, 2005).  

Já as relações comportamentais que fazem parte do repertório comportamental de 

um indivíduo, mas que são replicadas por outras pessoas, dentro de um sistema sociocultural, 

são chamadas de práticas culturais (ANDERY; MICHELETTO; SÉRIO apud GLENN; 

MALAGODI, 2005, p.151). 

Os conceitos destacados aqui envolvem a participação de ao menos uma outra 

pessoa, que é fonte importante de estimulação. Nesse caso, dizemos que ela é fonte de 

estímulo social, que, como qualquer outro estímulo, é importante no controle do 

comportamento (SKINNER, 1953/2003). Para exemplificar e resumir essa questão, Skinner 

(1953/2003) afirma que, “ao se perceber que alguém nos olha, um estímulo social 

repentinamente se origina, o qual é importante por causa dos reforços que dependem dele. A 

importância variará com a ocasião” (SKINNER, 1953/2003, p.332). Essa afirmação é 

importante, uma vez que nos ajuda a compreender de que maneira o consumo se relaciona 

com reforços sociais.  

Uma pessoa, ao consumir determinado produto, por exemplo, faz com que a 

comunidade verbal (seja a sociedade de maneira geral, seja um certo grupo de referência) 

direcione o olhar para ela e é apenas quando esse olhar é direcionado que o consumo de tal 

produto pode ser socialmente reforçado. 

É importante ressaltar que, para ser social, um comportamento não depende, 

necessariamente, da presença de outro organismo no momento da emissão da resposta, mas é 

necessário que estímulos sociais participem da interação entre organismo e meio.  

Sobre isso, Guilhardi (2006) diz que nos casos em que uma relação entre sujeito e 

ambiente não é possível sem que tenha havido uma história anterior, na qual existisse um 

sujeito que participou do ambiente social, o comportamento, mesmo sem que haja a presença 

de outro mediador, é considerado um comportamento social.  

Podemos citar como exemplo um sujeito que realiza uma compra pela internet, 

estando sozinho. Nesse caso, não existe a presença de ninguém além de quem realiza a 

compra, no entanto, o fato de esse ser um comportamento aprendido previamente e cujo 

aprendizado envolveu outro sujeito, torna-o um comportamento social. 

Portanto, o que caracteriza um comportamento como sendo social é a presença de 

estímulos sociais. Guilhardi (2006), ao citar Keller e Schoenfeld, traz a noção de que 
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estímulos sociais não diferem nas suas dimensões de outros estímulos. Ao 

contrário, a diferença é só de origem: provém de outro organismo, do seu 

comportamento, ou de produtos de seu comportamento. E, ainda mais, os 

estímulos sociais não diferem quanto à função daqueles de origem 

inanimada; atuam como eliciadores, reforçadores, discriminativos etc. A 

vida social surge porque os estímulos sociais passam a exercer essas funções 

(KELLER; SCHOENFELD apud GUILHARDI, 2006, p.125). 

Na passagem acima, vimos que os estímulos sociais podem atuar como 

reforçadores, nesse caso, o chamamos de reforços sociais. Um reforço social consiste em uma 

consequência oriunda de um comportamento social e que aumenta a probabilidade de emissão 

do comportamento emitido. Esse tipo de reforço não pode ser descrito sem que se faça 

referência a outra pessoa (ANDERY; MICHELETTO; SÉRIO, 2005). 

Nas palavras de Skinner (1953/2003), 

muitos reforços requerem a presença de outras pessoas. Em alguns desses 

[...] a outra pessoa participa meramente como um objeto. Não se pode 

descrever o reforço sem referência ao outro organismo. Mas o reforço social 

geralmente é uma questão de mediação pessoal (SKINNER,1953/2003, 

p.327). 

De acordo com o que nos apresentam Andery, Micheletto e Sério (2005), ao citar 

Skinner (2003), uma vez que os reforçadores sociais envolvem, em sua maioria, a mediação, o 

processo de reforçamento passa a ter três importantes propriedades. 

A primeira propriedade apresentada pelas autoras é o fato de que, por ser mediado 

por outra pessoa, o reforço social dificilmente é independente da ocorrência da resposta 

reforçada, ou seja, é necessário que a resposta seja emitida para que o reforço esteja 

disponível (ANDERY; MICHELETTO; SÉRIO, 2005). 

A segunda característica descrita do reforçamento social é que ele é variável, de 

momento a momento, dependendo da condição do agente que disponibiliza o reforço (agente 

reforçador). Ou seja, uma mesma resposta nem sempre produzirá a mesma alteração. O 

resultado dessa especificidade consiste em duas propriedades do comportamento social: sua 

extensão e flexibilidade (ANDERY; MICHELETTO; SÉRIO, 2005).  

Sobre essa característica, Skinner (1953/2003) afirma:  

o reforço social varia de momento para momento dependendo da condição 

do agente reforçador. Dessa forma, respostas diferentes podem conseguir o 

mesmo efeito, e uma resposta pode conseguir diferentes efeitos, dependendo 

da ocasião. Como resultado, o comportamento social é mais extenso que o 

comportamento comparável em ambiente não social. Também é mais 

flexível, no sentido de que o organismo pode mudar mais prontamente de 

uma resposta para outra quando o comportamento não for eficaz (SKINNER, 

1953/2003, p.327). 
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Pode-se dizer, a partir da passagem acima, que existem mais variáveis envolvidas 

e que afetam o comportamento social, do que o comportamento emitido em ambiente não 

social. A presença dessas variáveis faz com que existam mais alternativas de comportamentos 

para uma mesma situação, o que faz com que as pessoas mudem com mais facilidade, quando 

um comportamento emitido não apresenta o resultado esperado.  

Ao trazer essa questão para a realidade contemporânea, marcada pelo consumo 

como uma prática cultural, podemos exemplificar a extensão e flexibilidade de um 

comportamento dizendo que existem várias maneiras de consumir, como também existem 

diferentes produtos e serviços que muitas vezes servem para uma mesma situação. Isso faz 

com que as pessoas mudem e tentem novas formas, produtos e serviços, sempre que não 

atinjam suas expectativas em relação a uma dada prática de consumo, produto ou serviço 

consumido. 

A terceira propriedade do processo de reforçamento social, por sua vez, consiste 

no fato de que as contingências que são estabelecidas a partir deste processo podem sofrer 

mudanças lentamente. Mais uma vez, o que determina a velocidade com que essas mudanças 

acontecem são as condições do agente reforçador, ou seja, daquele que está envolvido na 

apresentação do reforço. 

O que se observa é que o comportamento individual, mesmo que por meio da 

mediação de outro organismo, está presente em todas as propriedades do reforçamento social, 

portanto, como nos diz Skinner (1953/2003), é por meio do comportamento de um indivíduo 

que se chega a explicações acerca do fenômeno do grupo. 

 Vale ressaltar que, quando falamos de comportamento social, Skinner 

(1953/2003) afirma que normalmente se dá especial importância aos reforços como atenção, 

aprovação, afeição e submissão. Esses são reforçadores generalizados considerados sociais, 

uma vez que o processo de generalização normalmente precisa da presença de um organismo 

mediador, para que seja possível. 

 Por sua vez, as contingências envolvidas na interação entre indivíduos são 

descritas como “contingências entrelaçadas”, ou seja, “como conjuntos de contingências que 

se constituem umas em relação às outras” (GUILHARDI, 2006, p.127).  

Skinner (2003) conclui que, ao lidar com comportamento social e com conceitos 

como estímulo e reforços sociais, não é necessário um novo modelo causal para analisar os 

fenômenos sociais, mas é preciso reconhecer que tais fenômenos possuem características 
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especiais, como por exemplo a participação de um sujeito mediador, seja no momento da 

emissão do comportamento ou na história prévia de aprendizado. 

Portanto, considerando o que foi dito até aqui, pode-se dizer que as práticas 

culturais adotadas por um determinado grupo fazem parte do terceiro nível de seleção 

apresentado por Skinner, o nível cultural. Para Andery, Micheletto e Sério (2005), essas 

práticas compõem o ambiente social e, a partir delas, é possível observar modificações nos 

comportamentos dos membros do grupo. As autoras dizem que  

quando falamos em práticas culturais, as consequências agem sobre o grupo 

e não mais, como no caso da seleção de comportamentos operantes, sobre o 

operante; em outras palavras, não estamos mais lidando com as relações 

selecionadoras entre resposta e suas consequências, mas sim estamos lidando 

com o “efeito sobre o grupo”, efeito este produzido pelo conjunto de 

comportamentos dos membros do grupo (ANDERY; MICHELETTO; 

SÉRIO, 2005, p.151). 

Dito isso, é importante compreender os comportamentos dos membros de um 

dado grupo, bem como as consequências que geram “efeitos sobre o grupo”. Para tanto, na 

próxima sessão recorreremos a autores contemporâneos, que, a partir de uma releitura da obra 

skinneriana, apresentaram novos conceitos relacionados a esse tema. 

 

 

2.4 Contingências entrelaçadas, macrocontingências e metacontingências 

 

 

Conceitos como metacontingências e macrocontingências (ou contingências 

entrelaçadas) são conceitos desenvolvidos a partir das ideias postuladas por B. F. Skinner no 

que diz respeito ao estudo das ciências sociais e culturais.  

Compreendemos contingências entrelaçadas como sendo as contingências 

relacionadas à interação entre indivíduos que compartilham um mesmo ambiente social 

(GUILHARDI, 2006). A partir desse conceito, foram desenvolvidos também os conceitos de 

macrocontingências e metacontingências, que surgem, segundo afirmam Andery, Micheletto e 

Sério (2005), após percorrerem o caminho de reconhecimento das peculiaridades do ambiente 

social, como etapa necessária para a identificação dos elementos que delimitam as 

contingências sociais. Quando se chega a essa identificação, é possível identificar também os 

participantes, os elementos do ambiente social e os elementos do ambiente não social que 

participam das contingências. 



50 
 

Ao falarmos de comportamento social, é necessário que sejam descritas ao menos 

duas contingências de reforçamento que se encontram, de alguma maneira, entrelaçadas. É 

necessário, por exemplo, que a consequência gerada pela emissão de um dado comportamento 

sirva como situação para que outro comportamento seja emitido. Esse entrelaçamento, ou 

intercâmbio, se mantém uma vez que cada indivíduo envolvido tem algo a oferecer e que é 

reforçador para o outro (ANDERY; MICHELETTO; SÉRIO, 2005). 

Logo, quando falamos em práticas culturais, estamos falando também de 

contingências de reforçamento entrelaçadas, nas quais os comportamentos e consequências de 

uma determinada contingência funcionam como ambiente com o qual o comportamento de 

outro indivíduo vai interagir. 

Tomemos como exemplo uma empresa de automóveis que promete plantar uma 

árvore para cada carro de luxo vendido. Nesse caso, a compra de um carro de luxo 

(comportamento emitido por um determinado sujeito) serve como estímulo antecedente (ou 

estímulo discriminativo) para que a empresa plante a árvore e contribua para o bem do meio 

ambiente. Essa relação pode ser melhor compreendida com o esquema abaixo. 

 

Título: Exemplo de contingência entrelaçada

 

Fonte: Elaboração da autora 
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Andery, Micheletto e Sério (2005), recorrendo a Glenn (1991), afirmam que as 

práticas culturais envolvem ao menos dois indivíduos cuja relação e interações produzem 

tanto consequências individuais, como também produzem um produto agregado, a partir do 

comportamento conjunto dos indivíduos envolvidos na contingência. A essa unidade de 

análise a qual engloba as práticas culturais e suas variações, bem como o produto agregado de 

tais práticas e variações, dá-se o nome de metacontingência – termo introduzido por Glenn, a 

fim de descrever as dependências existentes entre uma determinada prática cultural e seus 

produtos agregados para o grupo (ANDERY; MICHELETTO; SÉRIO, 2005). 

É importante ressaltar, no entanto, que nem toda contingência entrelaçada produz 

consequências conjuntas ou produtos agregados. Nesse caso, as consequências produzidas 

podem ser idênticas às que seriam produzidas por uma contingência de reforçamento 

“simples”, mas com maior magnitude, ou seja, as consequências, mesmo que individuais, são 

mais reforçadoras (ANDERY; MICHELETTO; SÉRIO, 2005). Nesse caso, estamos falando 

em macrocontingências. 

Vimos, portanto, que há duas unidades distintas de análise: as contingências 

entrelaçadas e as metacontingências. De acordo com as autoras, 

esta distinção tem implicações quando se trata de identificar as 

consequências envolvidas nas contingências entrelaçadas. No caso das 

metacontingências, além de todas as consequências que participam de cada 

uma das contingências entrelaçadas, há ainda mais uma consequência, que 

foi chamada de produto agregado. Se o fenômeno social analisado envolver 

metacontingências, será necessário, então, identificar este produto agregado 

tendo em vista seu papel selecionador em relação ao entrelaçamento das 

contingências envolvidas (ANDERY; MICHELETTO; SÉRIO, 2005, 

p.160). 

 

Além disso, as autoras observam ainda que as metacontingências podem envolver 

diferentes tipos de produtos agregados, que podem, ou não, afetar os participantes da 

contingência entrelaçada (ANDERY; MICHELETTO; SÉRIO, 2005). 

Nesse sentido, como afirmam Todorov e Moreira (2004), os estudos do 

comportamento humano, em nível social, utilizam da metacontingência como importante 

unidade de análise, uma vez que por meio delas é possível descrever “as relações funcionais 

entre classes de operantes, cada classe associada a uma contingência tríplice diferente, e uma 

consequência comum a longo prazo, comum a todos os operantes na metacontingência” 

(TODOROV; MOREIRA, 2004, p.26). Nas palavras dos autores: 
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metacontingências envolvem essencialmente contingências socialmente 

determinadas. O elo de união de comportamentos individuais em uma 

metacontingência é a consequência a longo prazo que afeta toda a sociedade. 

São essas consequências que ligam as ações do dia a dia de diferentes 

pessoas e que podem ser controladas pelas regras da sociedade (TODOROV; 

MOREIRA, 2004, p.26). 

Ao falar em metacontingências é preciso, ainda, distinguir entre dois tipos: as 

metacontingências cerimoniais e tecnológicas. De acordo com Todorov (1987), instituições 

como a família, a igreja e o Estado se apropriam de metacontingências cerimoniais a fim de 

garantir a manutenção do status quo da sociedade. Esse tipo de metacontingência, por mais 

que não seja, necessariamente, nocivo à sociedade ou ao indivíduo, é insensível às possíveis 

inovações e mudanças socialmente construtivas (TODOROV, 1987). 

As metacontingências tecnológicas, por outro lado, funcionam por meio da 

determinação de regras específicas, que possuem consequências imediatas para quem as 

segue, bem como por meio da avaliação de tais regras e das consequências relacionadas 

(TODOROV, 1987). 

Horta (2006) apresenta um resumo sobre o que são os dois tipos de 

metacontingências citados acima. Segundo ela, 

as contingências tecnológicas envolvem comportamentos que são mantidos 

por mudanças não arbitrárias no ambiente; ou seja, os reforços relacionados 

às contingências derivam seu poder de sua utilidade, valor ou importância 

para as pessoas que participam das contingências e de outras pessoas. As 

contingências cerimoniais, por sua vez, envolvem comportamentos mantidos 

por reforços sociais que derivam seu poder do poder atribuído ao agente 

reforçador, independentemente de as consequências do comportamento 

beneficiarem ou não as pessoas que se comportam (HORTA, 2006, p.47). 

Essa citação de Horta, juntamente com as ideias apresentadas acima pelos autores 

contemporâneos da análise do comportamento, nos permitem compreender os dois diferentes 

tipos de metacontingências e de que maneira elas funcionam e, dessa forma, enriquecem a 

compreensão acerca daquilo que mantém o consumo como sendo uma prática cultural 

contemporânea.  

O que se observa é que as sociedades, no que diz respeito aos comportamentos 

emitidos, são governadas por metacontingências, que podem ser definidas como sendo os 

códigos e leis dos países (TODOROV; MOREIRA, 2004, p.26). 

Para Todorov e Moreira (2004), portanto, a ideia de planejamento cultural, 

apresentada por Skinner, é coerente com as metacontingências tecnológicas, uma vez que 

procura estabelecer situações sociais deliberadas, que sigam a evolução cultural, sendo 

coerentes com as mudanças sofridas pelo ambiente. 
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O conceito de metacontingência é interessante para os objetivos deste trabalho, 

uma vez que, por meio dele, pode-se chegar à análise de práticas culturais, em especial o 

consumo. Vamos nos dedicar, a seguir, a apresentar a perspectiva da análise do 

comportamento sobre do consumo, considerado aqui como uma prática cultural. 

 

2.5 O que a análise do comportamento tem estudado a respeito do consumo 

 

 

Observa-se que as pesquisas em análise do comportamento que envolvem o 

consumo são baseadas em pesquisas experimentais. Nesse sentido, Oliveira-Castro e Foxall 

(2005) são considerados importantes referências, uma vez que desenvolveram um programa 

de pesquisa, denominado “Análise do Comportamento do Consumidor”, com o objetivo de 

desenvolver experimentalmente princípios de aprendizagem para interpretar o comportamento 

de consumo das pessoas.  

Os autores mostram que esse programa de pesquisa apresentou e continua a 

apresentar como função a interpretação de comportamentos de consumo – comprar, poupar, 

apostar, escolher marcar, consumir serviços etc. Dessa forma, a preocupação envolvida e que 

inspira o programa coordenado por Foxall nos últimos 20 anos relaciona-se com o papel que a 

análise do comportamento pode desempenhar nas pesquisas acerca do comportamento do 

consumidor e de marketing (OLIVEIRA-CASTRO; FOXALL, 2005).  

Os conceitos desenvolvidos por esse programa de pesquisa experimental, que é 

baseado na análise do comportamento, enfatizam a influência dos eventos ambientais no 

comportamento, sejam eles antecedentes ou consequentes. Isto propicia o desenvolvimento de 

um referencial teórico consistente, a fim de investigar as influências das variáveis situacionais 

nos comportamentos de consumo (OLIVEIRA-CASTRO; FOXALL, 2005, p.284). 

Vale ressaltar, apesar disso, que os primeiros autores que utilizaram de teorias 

behavioristas para a prática de marketing e promoções fizeram-no de maneira pragmática e, 

apesar de partirem de conceitos existentes, não se preocuparam com o aprofundamento 

teórico e, por isso, receberam críticas. Assim como nos dizem Oliveira-Castro e Foxall 

(2005): 

nesses trabalhos, a teoria operante de Skinner foi exposta de forma ainda 

incompleta, incorporando apenas os princípios derivados do laboratório 

animal, os quais se restringiam a comportamentos modelados por suas 

consequências no ambiente e poderiam, de acordo com os autores, ser 

aplicados sem muitas ressalvas. Naquela época, no entanto, a posição de 
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Skinner já mostrava sinais de mudanças teóricas no sentido de abranger cada 

vez mais fenômenos típica e exclusivamente humanos, como o 

comportamento governado por regras e o reconhecimento de que grande 

parte do comportamento humano é influenciado por instruções fornecidas 

por outras pessoas (OLIVEIRA-CASTRO; FOXALL, 2005, p.285). 

 

Logo, as mudanças na teoria de Skinner, tais como a passagem do mecanicismo 

para o selecionismo e a maior ênfase dada ao estudo de fenômenos tipicamente humanos, 

proporcionaram uma nova visão a respeito das contribuições da análise do comportamento 

para o estudo do consumo, o que ampliou as pesquisas relacionadas ao tema no campo da 

ciência do comportamento.  

A partir dessas mudanças, os princípios skinnerianos passaram a ser utilizados em 

duas esferas: a análise experimental do comportamento de consumo, ainda relacionada a 

sujeitos não humanos em laboratórios, e também em intervenções experimentais aplicadas ao 

marketing social (OLIVEIRA-CASTRO; FOXALL, 2005). 

Observa-se que as duas esferas citadas envolvem linhas de pesquisa 

experimentais. Tais linhas de pesquisa são relevantes, uma vez que, além de sugerir e testar a 

adequação dos mecanismos explicativos para o comportamento de consumo, elas também 

ressaltam as dificuldades que serão enfrentadas ao especificar tais mecanismos (OLIVEIRA-

CASTRO; FOXALL, 2005). 

As situações sociais, no entanto, apresentam cenários bem mais abertos do que 

aqueles reproduzidos experimentalmente, uma vez que mostram muitas alternativas para 

comportamentos distintos, que por sua vez podem ser recompensados (ou reforçados) de 

maneiras muito diferentes (OLIVEIRA-CASTRO; FOXALL, 2005), de acordo com os 

interesses, tanto pessoais quanto coletivos. 

A exemplo de como a análise do comportamento tem sido aplicada no contexto 

social, pode-se citar o fato de que se tem recorrido a princípios comportamentais em pesquisas 

de marketing social, “principalmente em investigações empíricas que procuraram promover 

respostas pró-sociais de consumidores com respeito a ações que danificam o meio ambiente e 

esgotam seus recursos” (OLIVEIRA-CASTRO; FOXALL, 2005, p.289). Logo, 

diversos programas têm sido implantados para modificar comportamentos de 

consumidores com relação à coleta e descarte de lixo, à compra de material 

reciclável, à economia de energia elétrica, à economia de água [...]. A 

principal diferença entre esses programas e outras abordagens é que, em vez 

de procurar modificar atitudes e valores esperando que eles influenciem os 

comportamentos, os analistas do comportamento geralmente procuram 

influenciar os comportamentos diretamente (OLIVEIRA-CASTRO; 

FOXALL, 2005, p.289). 
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As estratégias de intervenção adotadas em casos como o citado acima geralmente 

seguem o modelo antecedente-comportamento-consequente, ou seja, seguem a relação entre o 

contexto da emissão do comportamento, o comportamento emitido e as consequências 

produzidas por tal comportamento, o que permite o controle de estímulos e gerenciamento das 

contingências. Sendo que, como dizem Oliveira-Castro e Foxall (2005), 

as estratégias que enfatizam eventos antecedentes podem incluir informações 

e instruções sobre os comportamentos de preservação, a apresentação de 

modelos e demonstrações e mudanças de aspecto e disposição de objeto no 

ambiente (p. ex.: latas de lixo). Intervenções baseadas em consequências 

podem incluir informações sobre o desempenho na forma de feedbacks (p. 

ex.: conta de luz frequente e detalhada) e consequências reforçadoras (p. ex.: 

pagamento, o uso de punição tem sido raro e desaconselhado) (OLIVEIRA-

CASTRO; FOXALL, 2005, p.289). 

 O que se observa, de acordo com os estudos apresentados por Oliveira-Castro e 

Foxall (2005), é que as estratégias que enfatizam os eventos antecedentes, geralmente, quando 

aplicadas de maneira isolada, produzem pouco efeito sobre o comportamento desejado. 

Aquelas que se baseiam em feedbacks, por sua vez, possuem efeitos moderados, enquanto que 

apresentar pagamento ou outros reforços têm efeitos mais dramáticos. Portanto, “a 

combinação de feedback e pagamento tem se mostrado uma das técnicas mais eficientes” 

(OLIVEIRA-CASTRO; FOXALL, 2005, p.289-290). 

Logo, um importante passo na busca por uma interpretação do comportamento do 

consumidor, que seja aceitável, é a análise de como os elementos das contingências tríplices 

(antecedente-resposta-consequente) devem ser aplicados em situações não laboratoriais. Para 

tanto, é importante ressaltar que a situação do consumidor é definida pela relação entre o 

cenário do comportamento de consumir – estímulos que forma o ambiente social, tais como 

uma loja, livraria ou um show – e a história de aprendizagem do consumidor. 

Os antecedentes que estão presentes no cenário de consumo sinalizam a existência 

de três tipos de consequências possíveis: o reforço utilitário, o reforço informativo e as 

consequências aversivas (OLIVEIRA-CASTRO; FOXALL, 2005). O reforço utilitário diz 

respeito ao aumento de utilidade ou valor de uso da mercadoria ou serviço para o indivíduo. 

Dessa forma, é associado ao sentimento de possuir e usar o produto, que decorrem dos 

benefícios diretos da posse e uso do que foi adquirido. Portanto, “é derivado de consequências 

econômicas e funcionais decorrentes da compra e do uso de bens.” (OLIVEIRA-CASTRO; 

FOXALL, 2005, p.293). 

O reforço informativo, por sua vez, é simbólico e normalmente mediado pelas 

ações e reações das outras pessoas. Ou seja, está relacionado ao valor de troca, ao feedback 
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sobre o desempenho do indivíduo enquanto consumidor. Logo, esse tipo de reforço é mediado 

por outros e resulta “do nível de status social, prestígio e aceitação conseguidos por um 

consumidor ou por seus esforços” (OLIVEIRA-CASTRO; FOXALL, 2005, p.293). Vale 

ressaltar que esse tipo de reforço pode ser “privado”, uma vez que o próprio consumidor pode 

avaliar seu desempenho. 

Por fim, o terceiro tipo de consequência contingente ao comportamento é a 

consequência aversiva. Para explicá-lo, Oliveira-Castro e Foxall (2005) recorreram ao 

comportamento econômico. Segundo os autores, o comportamento econômico é caracterizado 

pelo envolvimento simultâneo de “consequências aversivas e reforçadoras, pois envolve a 

transferência de direitos ou de dinheiro (isto é, retirada de reforçadores generalizados)” 

(OLIVEIRA-CASTRO; FOXALL, 2005, p.294). Logo, o comportamento econômico é “um 

produto da interação de forças opostas, de comportamentos de aproximação e esquiva, que 

dependerão das histórias de aprendizagem do indivíduo” (OLIVEIRA-CASTRO; FOXALL, 

2005, p.294). 

Oliveira-Castro e Foxall (2005) apresentam ainda uma classificação do 

comportamento do consumidor, proposta a partir dos padrões prevalentes das consequências 

que produzem. Segundo os autores, “alguns comportamentos tipicamente produzem níveis 

relativamente altos ou baixos de reforço utilitário, enquanto outros produzem níveis 

relativamente altos ou baixos de reforço informativo” (OLIVEIRA-CASTRO; FOXALL, 

2005, p.294). 

A partir daí, a primeira classe descrita é denominada “realização” e é formada por 

comportamentos com altos níveis de ambos os reforços, tanto utilitário quanto informativo. 

São aquelas atividades que produzem realização pessoal e que são prazerosas por si mesmas, 

além de conferir status social (OLIVEIRA-CASTRO; FOXALL, 2005). 

Em seguida, os autores descrevem a classe que inclui os comportamentos que 

apresentam altos níveis de reforço utilitário e níveis relativamente baixos de reforço 

informativo. Ela é chamada de "hedonismo” (OLIVEIRA-CASTRO; FOXALL, 2005). 

A terceira classe, por sua vez, inclui comportamentos com altos níveis de reforço 

informativo, mas com baixos níveis de reforço utilitário. Essa classe é chamada de 

“acumulação” (OLIVEIRA-CASTRO; FOXALL, 2005). 

Por fim, a última classe geral do comportamento do consumidor inclui os 

comportamentos com baixos níveis de ambos os reforços e é chamada de “manutenção”. Ou 

seja, são aquelas atividades necessárias para sobrevivência e manutenção do status quo, mas 

que são pouco reforçadoras (OLIVEIRA-CASTRO; FOXALL, 2005). 
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Quando estamos diante de uma sociedade capitalista, essas classes se relacionam 

diretamente com o conceito de empresa, que, de acordo com a concepção da análise do 

comportamento, consiste em “um sistema de contingências de reforço, onde as ações de uma 

parte influenciam as ações da outra e vice-versa” (OLIVEIRA-CASTRO; FOXALL, 2005, 

p.295). 

Portanto, as empresas, por meio de suas atividades de gerenciamento de 

marketing, visam “alterar a amplitude dos cenários de consumo e manipular estímulos 

reforçadores e estímulos aversivos” (OLIVEIRA-CASTRO; FOXALL, 2005, p.294-295). Daí 

surge uma importante questão: será que a tentativa do mercado, ao adotar o discurso de 

consumo consciente, é ampliar o cenário, apresentar novos reforçadores e fugir dos possíveis 

estímulos aversivos envolvidos no consumismo? Esse tópico será abordado no próximo 

capítulo. 

A partir de dessa explanação, conclui-se que a análise do comportamento do 

consumidor, como um programa de pesquisa, vem se desenvolvendo ao longo das últimas 

décadas e “tem procurado explicitar, discutir e expandir suas próprias bases conceituais e 

teóricas, buscando integrar métodos, técnicas e conceitos provenientes de diversas e diferentes 

tradições de pesquisa” (OLIVEIRA-CASTRO; FOXALL, 2005, p.301). Os programas de 

pesquisa, como o coordenado por Oliveira-Castro e Foxall, 

têm gerado pesquisas básicas e aplicadas, no laboratório e no campo, as 

quais têm como foco principal de interesse os comportamentos relacionados 

ao consumo, e como postura básica uma ênfase na investigação dos efeitos 

de variáveis situacionais, particularmente a análise dos eventos antecedentes 

e consequentes às ações e reações das pessoas (OLIVEIRA-CASTRO; 

FOXALL, 2005. p.301). 

  

 Logo, pode-se dizer que os reforços sociais, tanto positivos, quanto negativos, 

envolvidos nas metacontingências, são elementos fundamentais quando se trata dos 

mecanismos de manutenção do consumo, aumentando a probabilidade de comportamentos de 

compra e consumo e mantendo essa prática cultural. 
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3 COTEJAMENTO INTERDISCIPLINAR ENTRE ESTUDOS CULTURAIS E 

CIÊNCIA DO COMPORTAMENTO 

 

 

A partir do conteúdo publicado pelas empresas escolhidas como forma de 

posicionamento no mercado no contexto em que prevalece uma cultura de consumo, este 

capítulo tem como objetivo realizar o cotejamento interdisciplinar entre estudos culturais e 

ciência do comportamento. 

Considerando, portanto, a importância dos prazeres na vida humana, bem como o 

fato de que o consumo propicia uma série dessas satisfações, pensar o consumo pela ótica dos 

estudos culturais e das conexões estabelecidas entre esse campo, a psicologia e a sociologia 

pode trazer uma abordagem interessante para as reflexões acerca do consumismo e suas 

consequências. Afinal, esses campos têm se empenhado em analisar o fenômeno do consumo 

tal como se transformou em um traço forte da cultura contemporânea, e seus impactos sobre 

os indivíduos e a sociedade.  

A cultura do consumo cria consequências, como o consumo excessivo e 

desenfreado; a busca sem limites pelo pertencimento mediado pelo “ter”, a busca constante 

por reforçadores sociais que pode gerar endividamento, insatisfação e sentimentos 

considerados ruins e intensos desencadeados pela efemeridade dos reforços e pelas 

consequências aversivas envolvidas no não pertencimento a um grupo específico, uma vez 

que não se tem acesso um determinado produto ou serviço; bem como riscos ambientais, 

como por exemplo a produção acentuada de lixo, o consumo insustentável de matéria-prima e 

o desperdício, o que justifica a realização de investigações, tal como a que aqui se apresenta.  

O papel da ciência do comportamento é importante, uma vez que nos auxilia a 

pensar nas possibilidades de intervenção em uma prática cultural que, de acordo com os 

autores dos estudos culturais, é uma realidade marcante da nossa época. Como se buscou 

demonstrar no segundo capítulo desta dissertação, o pensamento de B. F. Skinner pode 

contribuir para o entendimento das práticas ligadas ao consumo, já que o estudo da cultura de 

consumo por uma vertente interdisciplinar considera fatores subjetivos e culturais e pode dar 

contribuições efetivas para o entendimento da questão.  

Neste capítulo pretendemos responder as seguintes questões: como o mercado, 

representado pelas empresas aqui estudadas, reage às críticas ao consumismo? É possível que 

as empresas usem o discurso contra o consumismo a favor de seus interesses? De que 

maneira? Podemos identificar no discurso do mercado sinais de reação à crítica às 
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consequências do consumo exacerbado? Podemos identificar a aplicação dos estímulos e 

reforços descritos por Skinner nas estratégias utilizadas pelas empresas pesquisadas? Como 

são aplicados? Quais as consequências dessa aplicação?  

Aqui é importante ressaltar que, considerando o fato de a pesquisa ter sido 

realizada em um mundo no qual prevalece o modo de produção capitalista, sistema 

econômico em que o consumo é elemento central, o mercado é um ator social de extrema 

importância. Afinal, o consumo se realiza por meio dele.  

Devemos levar em conta, portanto, que um ambiente marcado pelo capitalismo é 

um espaço de compra e venda, no qual, de maneira geral, todos querem “vender”, seja um 

produto, um serviço, ou uma ideia. Ou seja, enquanto alguns querem vender um produto ou 

serviço, outros, por exemplo, querem promover o consumo consciente como uma ideia a ser 

defendida.  

Seja qual o for o objetivo, supõe-se que existem procedimentos comuns que 

podem ser adotados, ou seja, tanto os atores responsáveis pelas vendas de produtos e serviços, 

quanto aqueles que visam à promoção do consumo consciente utilizam de caminhos 

semelhantes, por exemplo as mesmas estratégias ou os mesmo meios de divulgação. Além 

disso, um mesmo ator pode se apropriar de ambas as intenções a fim de agregar valor ao que 

se pretende vender. Portanto, ao mesmo tempo em que busca promover um produto ou 

serviço, o faz a partir do incentivo ao consumo consciente, aqui considerado como sendo o ato 

de adquirir e usar bens de consumo tendo consciência dos impactos que ele gera, sejam eles 

econômicos, sociais, individuais ou ambientais e, dessa forma, emitir comportamentos que 

contribuam para a preservação e a sustentabilidade da vida do planeta. 

Independentemente de qual seja o objetivo, as transações de consumo se realizam 

por meio do mercado e, por esse motivo, esse ator passa a ter a possibilidade de “emitir 

mensagens” que funcionam como variáveis que interferem no comportamento do sujeito 

contemporâneo, em especial do sujeito consumidor. 

Portanto, na busca de respostas às questões acima, foram selecionadas algumas 

empresas cujo discurso organizacional reúne elementos que podem levar a entendê-los como 

sendo um posicionamento contra o consumismo e a favor do consumo consciente. 

Atualmente, pode-se dizer que o mercado se posiciona no sentido de “valorizar” o 

consumo consciente, considerando-o fundamental para a sustentabilidade do planeta, e por 

isso, frequentemente, vemos empresas promovendo e apresentando propostas que, segundo se 

dedicam a afirmar e divulgar, contribuem para o meio ambiente, para a sociedade ou para o 

bem-estar dos consumidores. 
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É recorrente a presença de propagandas e sinalizações, tais como placas, cartazes 

e exposição pública e visível de registros e selos, que destacam que determinada empresa se 

preocupa com o meio ambiente ou apresenta e apoia programas sociais. Empresas do 

segmento de beleza, como a Natura e o Boticário, evidenciam sua participação em programas 

sociais de valorização da mulher ou em programas de preservação do meio ambiente, já que 

seus produtos muitas vezes são enfaticamente anunciados como sendo compostos por 

recursos naturais tradicionais e que precisam ser preservados. 

No site da Boticário, por exemplo, é possível observar trechos como o que se 

segue, que demonstram preocupação com um futuro sustentável e pautado em práticas de 

cidadania e preservação ambiental: “acreditamos que é possível alcançar o crescimento 

econômico em equilíbrio com o respeito à sociedade e ao meio ambiente. Compartilhamos 

esse nosso jeito de ser com toda a cadeia de valor, inspirando atitudes transformadoras que 

levam à construção coletiva de um mundo mais belo” (www.grupoboticario.com.br). 

Supõe-se que outras empresas, por utilizarem de muitos recursos naturais para 

produção, tal como a Faber-Castell, que utiliza madeira na confecção dos produtos, fazem 

questão de demonstrar que elas se preocupam em retornar à natureza aquilo que exploram no 

processo de produção e, possivelmente por esse motivo, chamam seus lápis, por exemplo, de 

“ecolápis”. Um trecho do material eletrônico divulgado pode demonstrar tal preocupação: 

 

Não é necessário ser um visionário para enxergar a enorme importância de 

preservar os recursos naturais para as gerações futuras. Madeira e árvores 

são um assunto que gera polêmica em vários círculos. É por isso que temos 

muito orgulho do fato de que, em 1989, a Faber-Castell deu início a um 

projeto florestal que ainda hoje é referência no setor. Os 10 mil hectares de 

floresta de pinus que manejamos, a fonte de matérias-primas para a 

fabricação de nossos lápis pretos e coloridos, são certificados desde 1999 

(www.faber-castell.com.br). 

 

Além desses exemplos, uma procura rápida por um site de buscas da internet, 

utilizando as palavras “propaganda” e “sustentabilidade”, abre uma infinidade de imagens de 

propagandas de empresas de diversos segmentos (bancos, empresas de produtos de higiene, 

ramo alimentício, entre outras) enfatizando sua preocupação com o que aqui temos chamado 

de consumo consciente. 

Pode-se dizer que essa necessidade de demonstrar a preocupação com a 

sustentabilidade por parte das empresas acontece uma vez que, atualmente, os consumidores 

têm acesso a um amplo cardápio de possibilidades de consumo, que, ao serem acompanhadas 

de justificativas para o sujeito que se preocupa com o consumo consciente, se tornam 
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possibilidades mais seguras e viáveis. Assim, considerando a realidade em que há a 

necessidade de preservação e cidadania, a preocupação das empresas com esses aspectos se 

tornam para esse sujeito, que tem uma ampla gama de alternativas, uma justificativa para 

consumir determinado produto ou marca. 

Esta necessidade de uma justificativa que permita que o consumidor permaneça 

consumindo se tornou tão importante que foram criados, por exemplo, selos de certificação 

que confirmam a participação do mercado em programas sustentáveis.  

Atualmente, existem mais de trinta selos para certificação relacionados à 

sustentabilidade, sendo que os selos “verde” ou ecológicos são os mais comuns. Há selos que 

certificam áreas e produtos florestais e que exigem que sejam respeitadas as leis ambientais, 

os direitos dos povos indígenas e a regularização fundiária, a exemplo do selo FSC (Forest 

Stewarship Council). Outros são destinados à certificação dos programas de gestão ambiental 

das empresas, em vários segmentos e para adquiri-lo é preciso usar racionalmente os recursos 

naturais, proteger florestas e preservar a biodiversidade, e como exemplo podemos citar o ISO 

14001. Há ainda aqueles como o IBD (oferecido pelo Instituto Biodinâmico), que são 

destinados especificamente para alimentos orgânicos ou cosméticos naturais e exigem que os 

produtos tenham pelo menos 95% de ingredientes orgânicos; e há também selos específicos 

para equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos, a exemplo do Procel, que indicam que os 

produtos apresentam os melhores níveis de eficiência energética dentro da categoria de que 

fazem parte, e para receber a certificação o produto passa por testes rigorosos.  

Quando analisamos esses selos podemos supor que eles adquirem a função de 

fazer o consumo ser socialmente aceito e considerado “consciente”. Ainda que o objetivo não 

seja diretamente esse, para as pessoas que têm esse nível de informação sobre as certificações, 

a conquista de um selo por parte de uma empresa pode funcionar como uma justificativa 

disponível para o consumidor fazer suas escolhas e para a liberdade para o consumo, mesmo 

que de maneira exacerbada. 

Essas justificativas, que são exemplificadas pelos selos de certificação, podem ser 

consideradas, a partir da teoria skinneriana, como estímulos antecedentes que demonstram 

que o consumo terá mais chances de ser reforçado socialmente, caso o consumidor escolha 

um produto ou empresa que tenha certificação. Isso contribui para a manutenção do consumo 

sem que haja “dor na consciência” e sem que se recebam críticas ideológicas, por exemplo. 

O selo, como recurso simbólico, representa uma legitimação do consumo, uma 

vez que garante que o consumidor está escolhendo produtos de empresas que respeitam o 

meio ambiente e procuram reduzir danos sociais relacionados ao consumo excessivo, por 
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exemplo. Essa legitimação acontece a partir de um processo simbólico no qual o selo adquire 

funções que vão além da mera certificação, ou seja, ele agrega valor simbólico (ou sinaliza 

reforço informativo) ao produto.  

Considerando que este capítulo tem como objetivo mostrar as estratégias do 

mercado, que podem ser entendidas, de maneira consciente ou não, como sendo uma reação 

do mercado a possíveis críticas ao consumismo, e que dessa forma o mercado oferece uma 

contrapartida às críticas antes que elas sejam eficazes, analisaremos mais detalhadamente três 

casos. 

O levantamento das empresas selecionadas para a análise dos casos ocorreu a 

partir de observações preliminares e exploratórias, que foram o caminho para a construção do 

problema aqui apresentado. A partir de tais observações, percebeu-se uma recorrência no 

discurso do mercado para qualificar o produto, em sua relação com o consumidor, a partir de 

três eixos de discussão: meio ambiente, vida saudável e cidadania. 

Portanto, observou-se que, quando a intenção é agregar valor simbólico ao 

produto, esses três temas são os mais recorrentes ultimamente. Ao utilizar disso, supõe-se que 

a empresa pretende proteger o produto das críticas ao consumismo, uma vez que, de certa 

maneira, diz que ao consumir aquela marca o consumidor não está se rendendo aos problemas 

da cultura de consumo, mas sim contribuindo para uma sociedade melhor e mais sustentável. 

A ideia é a de que, por intermédio daquilo que escolhe para consumir, o consumidor pode se 

apresentar como um cidadão responsável e preocupado, por exemplo. Portanto, supõe-se que, 

ao adotar essas estratégias, as empresas reforçam o consumismo, a partir do momento que o 

“camuflam”, dando a ele a impressão de ideologia, cidadania e responsabilidade social. 

Considerando os motivos aqui apresentados, as empresas escolhidas para fazer 

parte da amostra desta pesquisa foram a Coca-Cola, a Unilever e a DrogaRaia; essa seleção 

considerou o fato de tais empresas corresponderem aos eixos estabelecidos e comporem uma 

amostra que representa o mercado atual. 

Atendendo à necessidade de delimitação da amostra a ser analisada, devido aos 

limites de tempo e de escopo de uma pesquisa de mestrado, será feita análise de conteúdo das 

apresentações dos seguintes projetos: Coca-cola com o projeto “Viva Positivamente”; a 

Unilever com o programa “Vida Sustentável”; e a DrogaRaia com o programa “Crescendo 

com o Crescimento e o Bem-Estar de Todos”. Esses projetos foram escolhidos por se 

encaixarem no critério definido para a pesquisa, ou seja, apresentarem na divulgação para seu 

público um discurso voltado para o incentivo ao consumo consciente em ao menos um dos 

eixos estabelecidos: incentivo à saúde e ao bem-estar; incentivo à sustentabilidade; e 
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programas de responsabilidade social e cidadania. Esses eixos foram definidos considerando a 

sua recorrência e o fato de serem bem aceitos socialmente, o que significa dizer que os 

consumidores aderem a eles com aparente facilidade e os reproduzem em seus grupos sociais.  

Observa-se que, ao adotar um discurso cuja intenção é criticar, de certa maneira, o 

consumismo, essas empresas possivelmente pretendem se distinguir do conjunto de empresas 

no mercado que não se apresentam como tendo consciência social e ambiental e que não 

apresentam foco na qualidade de vida dos sujeitos, bem como podem querer se isolar do 

contexto mais evidente da cultura de consumo que é o consumo exacerbado. 

Para estruturar essa discussão, a seguinte matriz de análise de indicadores foi 

elaborada, considerando os principais e mais recorrentes aspectos abordados pelos teóricos 

analisados nos dois primeiros capítulos desta dissertação. 

 

Título: Matriz de Análise dos Identificadores 

Matriz de Análise dos Identificadores 

1º Capítulo: Estudos Culturais 2º Capítulo: Ciência do Comportamento 

- Presença generalizada da prática do consumo na 

sociedade 

- Valoração positiva do consumo excessivo por 

parte dos indivíduos, associado à liberdade 

individual, sucesso e meio de aprovação social 

- Predisposição para consumir, sobretudo certos 

itens, variáveis no tempo e no espaço 

- Consumo como poder material e simbólico 

- Associação do consumo à condição para a 

felicidade 

- Consumo como meio de exercer individualidades 

- Associação do consumo à satisfação de desejos e 

de carências ou à projeção de ambições 

- Associação do consumo à estabilidade emocional 

e autoafirmação 

- Consumo como meio de instauração e 

comunicação das diferenças 

- Associação do consumo à construção de 

identidades em constante transformação 

- Associação do consumo à fragilidade e 

efemeridade dos vínculos interpessoais 

- Associação do consumo à satisfação imediata 

- Promoção da obsolescência dos produtos e 

serviços para manutenção e estímulo ao consumo 

- Funcionalismo e determinismo ambiental 

(Modelo de Seleção por Consequências) 

- Nível Cultural de Seleção por Consequências 

- Comportamento operante 

- Tríplice contingência ou contingências de 

reforçamento: 

Ambiente (estímulo antecedente): Resposta 

(comportamento do indivíduo) → Consequência 

(estímulo consequente) 

 (A: R → C) 

- Reforço (positivo e negativo) / Punição (positiva 

e negativa) 

- Consequências aversivas e reforçadoras 

- Comportamento Social 

- Emoções Sociais 

- Comportamento Verbal 

- Estímulo social 

- Reforço social / Punição social 

- Ambiente social 

- Contingências entrelaçadas ∕ macrocontingências 

- Metacontingências (cerimoniais e tecnológicas) 

- Reforço utilitário 

- Reforço informativo 

- A noção de Eu 

Fonte: Dados da pesquisa 
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3.1 As Empresas selecionadas e a análise com foco nos projetos e estratégias utilizadas 

 

 

As empresas selecionadas para compor a amostra dessa pesquisa apresentam em 

seus sites oficiais um conteúdo de divulgação de projetos, programas e parcerias que, segundo 

afirmam, visam estimular e promover o desenvolvimento sustentável e o consumo consciente.  

Observa-se que é recorrente a presença dos temas saúde, meio ambiente e 

cidadania em todos os sites e material eletrônico pesquisado. Atualmente, é recorrente a 

presença de um discurso, divulgado pela mídia e incentivado tanto pelo poder público quanto 

pelas organizações privadas, sobre a importância de cuidar da própria saúde, da saúde do 

planeta e do bem-estar social. Ao associar a sua marca a esses temas, possivelmente as 

empresas conseguem não só despertar interesse como também empatia do consumidor, que se 

vê cada vez mais preocupado e interessado por essas questões. 

Vale ressaltar, no entanto, que o objetivo deste trabalho é analisar o conteúdo 

divulgado pelas empresas e não verificar se as ações divulgadas são, de fato, implementadas.  

Algumas relações podem ser estabelecidas entre as ideias expostas pelos teóricos 

dos estudos culturais e a teoria skinneriana, para que em seguida possa ser estabelecida uma 

associação entre o que é apresentado pelos autores e as práticas divulgadas pelas empresas 

pesquisadas. 

Termos como fenômenos sociais, práticas culturais, e identidade (ou noção de 

“eu”) são vistos em ambos os campos teóricos e serão trazidos novamente de maneira a 

intercruzar as propostas das diferentes abordagens. 

De acordo com o que vimos no primeiro capítulo desta dissertação, as práticas 

culturais, aqui representadas pelo consumo, acompanham o desenvolvimento sócio-histórico 

no qual estamos inseridos. Essa afirmação é coerente com as ideias de B. F. Skinner a respeito 

do comportamento social e da influência do terceiro nível (o nível cultural) na seleção das 

espécies. Segundo Skinner (1995), é preciso se atentar às variáveis presentes no ambiente 

social que influenciam nos comportamentos dos indivíduos e que são selecionadas a partir dos 

efeitos causados sobre o grupo. Portanto, a análise do comportamento explica o fenômeno 

social, conceito trazido pelos teóricos dos estudos culturais como sendo uma palavra que 

reúne desde o que os autores behavioristas radicais têm chamado de “comportamento social” 

até a conhecida prática cultural. 

Prática cultural, por sua vez, apresentada por Veblen (1980) como algo que 

influencia os hábitos e pensamentos humanos e que possui dimensão sociocultural, é 
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considerada pelos estudiosos da teoria de Skinner como sendo as relações comportamentais 

que compõem o repertório individual dos sujeitos, mas que podem ser replicadas por outros, 

dentro de um mesmo sistema sociocultural. 

Entre as práticas culturais, encontra-se o consumismo que, como já foi dito, 

acarreta “danos colaterais” que perpassam todo o espectro social das sociedades 

contemporâneas (BAUMAN, 2008). Ou seja, consequências aversivas podem aparecer como 

produto agregado dos comportamentos envolvidos na metacontingência cujo consumo faz 

parte, e passa a existir um apelo social a respeito dessas consequências. 

Tomemos, portanto, as empresas pesquisadas como referência para compreender 

como essa lógica pode funcionar e analisar de que maneira o mercado, representado por tais 

empresas, lida com os chamados danos colaterais do consumismo e de que modo se 

apropriam disso para manter o consumo por seus produtos. Para tanto, analisaremos as 

estratégias que as empresas têm utilizado para reverter o impacto das consequências aversivas 

que surgem como produto agregado do consumo, enquanto comportamento social ou prática 

cultural. 

Observa-se que um dos mais recorrentes produtos agregados descritos como 

“dano colateral” da cultura de consumo é a escassez de recursos e os prejuízos ambientais. A 

fim de lidar com as críticas direcionadas a elas e, segundo dizem, contribuir para reverter tais 

danos, as empresas pesquisadas investem em projetos e estratégias de preservação ambiental. 

A Coca-Cola, por exemplo, divulga seu envolvimento e financiamento a projetos para 

preservação e tratamento de água, bem como programas de reciclagem de embalagens, além 

de apresentar propostas de utilização de fontes de energia renováveis. 

A empresa apresenta uma frente de atuação chamada de “Água”, cujo objetivo é 

investir no desenvolvimento de soluções para redução, reutilização e reposição de água. De 

acordo com o site da empresa, são utilizados, para isso, processos eficientes de gestão dos 

recursos hídricos (reúso, recirculação, captação de chuva e tratamento de efluentes), bem 

como a implementação de programas socioambientais que visam proteger e recuperar bacias 

hidrográficas.  

Além disso, são desenvolvidos programas de reciclagem que envolvem estratégias 

de descarte e reaproveitamento das embalagens dos produtos produzidos e vendidos pela 

empresa.  

Outra estratégia de incentivo à sustentabilidade adotada pela companhia relaciona-

se à energia e ao clima. Nesse caso, a empresa descreve que trabalha permanentemente no 
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aprimoramento da eficiência energética, buscando superar o combate ao desperdício e ampliar 

o uso de fontes renováveis por meio da implementação de tecnologias inovadoras. 

A Unilever, por sua vez, apresenta um plano de sustentabilidade cujo objetivo é, 

entre outras coisas, segundo a empresa declara, ajudar em questões como desmatamento, 

mudanças climáticas, água, saneamento, higiene e agricultura sustentável. Para tanto, divulga 

uma série de parcerias e afirma envolver desde os clientes até os fornecedores nos projetos 

que apoia.  

A DrogaRaia, por fim, também com objetivo de contribuir para amenizar os danos 

causados ao meio ambiente pela produção e distribuição de medicamentos, divulga o fato de 

colocar diversos pontos de coleta de embalagens e medicamentos vencidos em suas lojas e 

enfatiza o quanto a empresa se preocupa com essas questões. 

De acordo com o conteúdo eletrônico presente no site da empresa, para cada quilo 

de medicamento descartado no lixo comum ou na fossa sanitária, cerca de 450 mil litros de 

água são contaminados. Por meio de um programa chamado de “Descarte Consciente”, no 

qual a empresa disponibiliza esses pontos de recolhimento de embalagens e medicamentos 

vencidos em suas lojas, a DrogaRaia afirma pretender diminuir o impacto ambiental e buscar 

soluções para a correta destinação de medicamentos vencidos ou em desuso. 

Possivelmente, o objetivo das empresas, que aqui representam o mercado, ao 

adotar essas estratégias, é baseado no conceito de reforço negativo apresentado por Skinner, 

mesmo que de maneira não consciente. Ou seja, a fim de fugir das possíveis consequências já 

apresentadas pelos teóricos dos estudos culturais, entre elas a escassez dos recursos naturais, 

algo que tem sido apresentado pela mídia como questão importante a ser considerada, as 

empresas apresentam propostas para amenizar danos e contribuir para preservação ambiental. 

Dessa forma, evitam entrar em contato com consequências sociais aversivas, tais como o 

julgamento dos consumidores baseado nos danos ambientais causados pela produção, além de 

criar uma imagem de responsabilidade ambiental, que pode assumir função reforçadora para o 

consumidor. 

Assim sendo, as empresas aumentam a probabilidade de que as pessoas 

consumam seus produtos, por saber que elas se preocupam com o meio ambiente. Os 

consumidores, por sua vez, ao consumir os produtos de tais empresas, por saberem que elas 

adotam projetos de incentivo e preservação ambiental, de certa maneira também reforçam 

esse tipo de estratégia. 

Seguindo a lógica do reforçamento negativo, existe uma outra questão também 

oriunda de um produto agregado do consumo enquanto prática cultural com a qual as 



67 
 

empresas precisam lidar. Segundo visto no primeiro capítulo, as estratégias de incentivo ao 

consumo são transmitidas em todas as direções e dirigidas de maneira indiscriminada, dessa 

forma, acabam atingindo um número muito maior de pessoas do que aqueles que, de fato, 

podem consumir. Parte da sociedade passa a ser marginalizada e vista como “não 

consumidores”. Diante dessa realidade, tem-se observado, por exemplo, o aumento crescente 

de criminalidade, que é considerado pelos autores do primeiro capítulo como um produto da 

sociedade de consumo. A fim de se mostrarem preocupadas em diminuir esse dano, as 

empresas apresentam em conteúdo eletrônico diversos programas de responsabilidade social. 

A Coca-Cola, por exemplo, divulga programas de incentivo ao esporte e de educação 

profissionalizante.  

Por meio do Instituto Coca-Cola Brasil, a empresa apresenta um programa 

chamado “Coletivo Reciclagem”, que ela diz ser fruto do projeto “Reciclou, Ganhou”, que 

existe desde 1996. O objetivo do projeto seria, segundo relato da empresa, profissionalizar as 

cooperativas de reciclagem, tornando-as mais formalizadas e funcionais e gerando, assim, 

renda justa aos catadores. Além disso, a companhia declara investir no apoio a iniciativas que 

favoreçam as pessoas que vivem em comunidades como vilas e favelas, espalhadas por todo o 

Brasil.  

A Unilever, por sua vez, enfatiza parcerias com organizações como a Unicef que 

têm como objetivo transformar a vida de mais de 450 mil crianças que não possuem acesso a 

saneamento adequado e água de qualidade nas escolas do Semiárido brasileiro, bem como a 

parceria da Kibon com a Fundação Abrinq – Save The Children, por meio do programa “Toda 

Criança Nasce Para Ser Feliz”, que visa contribuir para o fortalecimento de políticas públicas 

locais que buscam a redução da mortalidade infantil.  

Por fim, a DrogaRaia afirma também patrocinar ações sociais em parceria com 

entidades reconhecidas. Dessa forma, diz incentivar a cultura e o desenvolvimento social no 

Brasil. 

A Revista Sorria compõe o principal meio de investimento em projetos e 

programas sociais dessa empresa. É uma revista de periodicidade bimestral, cujo valor 

arrecadado com a venda dos exemplares é revertido, segundo afirma a empresa, a duas 

instituições sociais: o Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer (Graac) e o 

Instituto Airton Senna, dedicado à melhoria da educação em larga escala.  

Mais uma vez, ao agir dessa maneira, as empresas “rebatem” as críticas a respeito 

daqueles que são seduzidos pela cultura de consumo, mas que são incapazes de consumir, ou 

seja, aquela parcela da população que é marginalizada e que não possui condições financeiras 
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para acompanhar os considerados consumidores. Ao direcionar atenção a eles e investir e 

incentivar programas para a população marginalizada, o mercado possivelmente tem como 

objetivo esquivar-se das críticas e colocações quanto ao aumento da criminalidade. 

Considerando que seja esse o objetivo, as empresas são movidas por reforço negativo, uma 

vez que evitam entrar em contato com consequências aversivas, ou ao menos reduzir os danos 

da cultura de consumo. Aqui, vale ressaltar que essa contingência pode adquirir uma função 

reforçadora negativa importante para o consumidor também, que se vê “livre” da culpa de 

consumir, enquanto algumas pessoas estão em situação de miséria, afinal, as empresas fazem 

algo por essas pessoas. Sobre isso, Douglas e Isherwood (2004) afirmam que o consumo entra 

na realização dos objetivos do indivíduo. Pode-se dizer, portanto, que as empresas se 

apropriam, de certa maneira, desse discurso e fazem com que o consumidor realize objetivos 

“secundários” ao comprar, como por exemplo, ajudar uma causa social. 

Além disso, considerando o fato apresentado pelos autores dos estudos culturais 

de que na modernidade há um aumento significativo da oferta de bens de consumo, o que faz 

com que muitas mercadorias deixem de fazer parte do mercado (LIPOVETSKY, 2007), bem 

como o fato de que o consumo acaba por adquirir novas funções, com aspectos subjetivos e 

emocionais, pode-se dizer que existe uma grande quantidade de reforços disponíveis no 

mercado, portanto, é importante que as empresas consigam aumentar o “valor reforçador” 

daquilo que vendem, ou seja, tornar o produto mais interessante. Para isso, não basta apenas 

considerar o valor de uso do produto, afinal, como nos diz Douglas e Isherwood (2004), é 

preciso compreender qual o significado atribuído ao produto enquanto marcador de um papel 

social, e, para que isso aconteça, deve-se considerar que, de maneira geral, ao consumir, as 

pessoas procuram estabilidade emocional e autoafirmação (SANTOS, GROSSI, 2007), e o 

conseguem por serem reforçados socialmente. 

Possivelmente, as estratégias utilizadas pelas empresas e que englobam o terceiro 

eixo desta pesquisa, o eixo de Saúde e Bem-Estar, adquirem essa função. 

A Coca-Cola divulga em seu conteúdo eletrônico, de maneira detalhada, uma série 

de programas e projetos que dizem estimular hábitos de vida mais saudáveis e a melhor 

alimentação. O primeiro programa de incentivo descrito é o Prêmio Pemberton, que, segundo 

descrevem, visa reconhecer e incentivar a pesquisa científica relacionada à vida saudável. 

Para tanto, o prêmio distingue trabalhos inéditos na área da saúde, que tenham foco em bem-

estar e nos requisitos para uma vida saudável. 

O segundo programa é o “Jogos Escolares da Juventude”, que, de acordo com o 

conteúdo veiculado no site organizacional, é o maior evento estudantil esportivo do Brasil, 
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para estudantes de 12 a 17 anos. O terceiro, por sua vez, consiste em um “Fórum de 

Nutrição”, cujo objetivo é, de acordo com o que a empresa afirma, melhorar a qualidade da 

alimentação dos brasileiros. O fórum teria a intenção de trazer debates sobre obesidade, 

promoção da saúde e respeito à diversidade cultural e ao meio ambiente, dessa forma. 

Difunde, assim, informações para uma alimentação saudável. A companhia afirma que dessa 

forma coloca a força da marca a serviço de uma causa social. 

O quarto programa descrito é o “Programa Prazer de Estar Bem”, que consiste em 

uma ação que, segundo informação presente no site, funciona em 185 escolas do estado de 

São Paulo e visa à redução do índice de obesidade infantil no Brasil e à sensibilização de 

jovens e adultos para a importância da prática de atividades físicas e a adoção de hábitos 

alimentares saudáveis.  

Além disso, a Coca-Cola Brasil apresenta uma frente de atuação que diz respeito 

ao “empoderamento feminino”. Segundo consta no conteúdo eletrônico divulgado, a empresa 

afirma ser uma agente incentivadora de transformação que ajuda a tornar a sociedade mais 

justa e igualitária. Por isso, a companhia adota, desde 2007, iniciativas para mulheres, com o 

objetivo de apoiá-las em posições de liderança e aumentar a descoberta dos talentos 

femininos. Para tanto, diz adotar tanto estratégias internas como externas. 

A Unilever, por sua vez, afirma melhorar, por meio dos projetos que diz 

incentivar e investir, a qualidade de vida por meio do fornecimento de higiene, saneamento, 

acesso a água potável e nutrição básica, e aumento da autoestima – com projetos 

desenvolvidos pelas marcas que compõem o grupo, a exemplo do projeto “Dove Autoestima”, 

que oferece conteúdo para workshops para desenvolvimento de autoestima a ser apresentado 

em escolas, por exemplo. A companhia afirma já ter contribuído, dessa forma, com um 

impacto positivo na vida de mais de 14,5 milhões de pessoas ao redor do mundo. Também a 

DrogaRaia, apesar de não mencionar em seu site exatamente quais projetos são apoiados, 

afirma atuar em projetos focados em saúde e bem estar. 

Ao vincular a marca a esse tipo de estratégia, assim como é evidenciado pelo 

conteúdo presente no site da Unilever, as empresas fortalecem a marca e criam produtos com 

“propósito significativo”, ou seja, o produto adquire uma função não só de reforço utilitário 

(aquele referente ao valor de uso), como explicado no segundo capítulo, mas também de 

reforço informativo, aquele que é simbólico e que é mediado pelas ações e reações das outras 

pessoas. 

Dessa forma, a Unilever afirma em seu site “abrir uma nova perspectiva de 

gerenciamento de riscos, na qual temas importantes e prioritários para a sociedade são 
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antecipados” (www.unilever.com.br). Ou seja, dessa forma seria possível prever e antecipar 

aquilo que é produto agregado, considerado aversivo, da metacontingência cujo consumo é 

unidade de análise, e assim manter o consumo enquanto prática cultural.  

Para isso, considerando o que vimos neste trabalho, os estímulos e reforços 

sociais, apresentados pela teoria de B. F. Skinner, permitem que uma análise de como esse 

processo acontece seja feita.  

Vimos que as consequências do comportamento podem adquirir função 

reforçadora ou aversiva. Pode-se dizer que as estratégias de incentivo ao consumo consciente, 

adotadas pelas empresas, além de ter como objetivo aumentar o valor reforçador dos produtos 

e serviços, têm como função também minimizar as consequências aversivas associadas aos 

produtos agregados que são fruto da metacontingência que mantém o consumo como uma 

prática cultural. 

Logo, como sugerimos no final do capítulo anterior, a tentativa do mercado, ao 

adotar o discurso de consumo consciente, da mesma maneira como quando adotam atividades 

de gerenciamento de marketing (OLIVEIRA-CASTRO, FOXALL, 2005), possivelmente é 

ampliar o cenário de consumo, apresentando novos reforçadores e minimizando possíveis 

estímulos aversivos envolvidos no consumismo. 

 

 

3.2 Estratégias de reforço, influência e manutenção do consumo, direcionadas à relação 

entre o sujeito e o produto a ser consumido 

 

 

A sessão anterior teve como objetivo apresentar as empresas que compõem o 

estudo e a relação dos projetos sociais que cada uma apresenta com o que é dito pela ciência 

do comportamento. Portanto, o foco foi a empresa e sua relação direta com a manutenção do 

consumo enquanto prática cultural. Esta sessão visa, por sua vez, apresentar a relação do 

consumidor na sociedade de consumo com o produto que é consumido, bem como as 

estratégias utilizadas pelas empresas para vincular o consumidor ao produto de sua marca. 

Para isso, será utilizado como recurso analítico o quadro de identificadores 

elaborado e já apresentado neste capítulo, que tem como objetivo sintetizar os pontos mais 

relevantes das discussões teóricas e com isto obter uma matriz de análise. 

Quando a intenção é compreender a maneira como o consumidor se vincula e 

escolhe um determinado produto, é preciso analisar e compreender também a maneira como a 

http://www.unilever.com.br/
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identidade do sujeito contemporâneo é construída, afinal as escolhas de consumo, como já 

visto neste trabalho, tanto sofrem influência, como também influenciam a construção das 

subjetividades contemporâneas. 

A relação entre as práticas culturais e o desenvolvimento sócio-histórico permite a 

existência do que B. F. Skinner (2003) chama de “eu”, que, portanto, é construído 

culturalmente e que é semelhante ao que os autores dos estudos culturais abordam como 

sendo “identidade”. Assim como Skinner, os teóricos que se dedicam aos estudos culturais 

nos dizem que as identidades são projetos que estão em constante construção, são tarefas que 

precisam ser empreendidas e realizadas. 

Skinner (1995) traz ainda a ideia de que, ao falar em “eu”, estamos falando de 

uma pessoa que se comporta, mas que dificilmente consegue descrever o que fez, mas sim o 

que sente a respeito disso. Além disso, o “eu” é um modo de ação comum (SKINNER, 2003), 

no qual pouco podemos ver a respeito do processo do qual ele se origina, apesar de 

conseguirmos ver o comportamento produzido. 

Os autores dos estudos culturais, ao tratar da identidade (ou noção de eu), 

afirmam, por sua vez, que por meio do consumo as pessoas conseguem instaurar e comunicar 

diferenças, bem como expressar suas maneiras de ser a partir dos objetos que consomem. 

Sobre isso, B. F. Skinner (2003) apresenta o conceito de emoções sociais, que segundo ele são 

predisposições para agir de modo a ser reforçador positiva ou negativamente para os outros. 

Ou seja, se aliarmos as ideias propostas pelas duas teorias, podemos dizer que, ao consumir, 

as pessoas são reforçadas, seja positiva, seja negativamente, pela comunidade da qual fazem 

parte. Dessa maneira, expressam e comunicam suas diferenças. Em situações futuras 

semelhantes, as emoções sociais, associadas à situação anterior em que foi reforçada, que B. 

F. Skinner considera como sendo predisposição para agir, aumentará a probabilidade de que a 

pessoa consuma novamente, buscando mais uma vez o reforço. 

Isto caminha de acordo com a hipótese aqui formulada de que os reforços sociais, 

tanto positivos, quanto negativos, envolvidos nas metacontingências, seriam elementos 

fundamentais quando se trata dos mecanismos de manutenção do consumo, aumentando, 

portanto, a probabilidade dos comportamentos de compra e consumo e mantendo essa prática. 

Como nos diz Bauman (2008), o capitalismo cria um ambiente sociocultural no 

qual existe uma emergência para satisfação de necessidades existenciais que se manifestam 

por meio do consumo. Isso fornece alívio ilusório (é reforçado negativamente), apesar de 

eficaz, que ameniza consequências das angústias, bem como também produz reforços 

positivos pelo próprio ato de consumir. 
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Considerando, portanto, que os teóricos dos estudos culturais têm razão ao dizer 

que existe uma predisposição para consumir, que faz do consumo uma prática generalizada 

associada à liberdade individual, obtenção de aprovação social e de poder material e 

simbólico, bem como partindo da premissa de que na contemporaneidade o consumo é 

condição para a felicidade e que seu excesso é sinônimo de sucesso e uma maneira de exercer 

individualidades e comunicar diferenças, satisfazer desejos e projetar ambições, as empresas, 

com intenção de agregar valor simbólico (ou reforço informativo) ao produto, desenvolvem 

algumas estratégias.  

Tomaremos como exemplo aqui a venda dos sabonetes Dove, no que diz respeito 

ao eixo responsabilidade social e cidadania; a relação estabelecida entre os consumidores e os 

medicamentos da DrogaRaia, representando eixo de incentivo à sustentabilidade; e a 

produção de produtos como a “Coca-Cola Zero” e a “Coca-Cola Life”, a fim de representar o 

eixo de saúde e bem-estar. 

A respeito das estratégias descritas no site da Dove, que possivelmente visam 

fortalecer o vínculo entre o consumidor e a marca, o que consequentemente leva ao consumo 

dos produtos apresentados, observa-se a presença de recursos que contribuem, por exemplo, 

para a valoração positiva do consumo, bem como associam o consumo ao poder e a 

respeitabilidade. 

Observa-se que, por meio de projetos como o “Beleza Fora da Caixa”, um 

movimento que diz estimular as mulheres a apresentarem suas diferenças físicas, valorizando 

os diferentes tipos de beleza, bem como quando apresenta em seu site que a compra de seus 

produtos faz com que o consumidor contribua para programas de autoestima, a Dove 

possivelmente cria uma associação do seu produto a uma forma de exercer a individualidade e 

comunicar diferenças. Ou seja, ao consumir os produtos Dove, o consumidor tem a 

possibilidade de ter sua beleza destacada e valorizada, bem como contribui para o 

empoderamento e a valorização da autoestima de outras mulheres, o que pode contribuir para 

a própria estabilidade emocional e autoafirmação. 

Dessa forma, o consumidor, que de toda maneira teria que consumir sabonetes e 

produtos de higiene pessoal, opta por aquele que estimula a mulher a se sentir bonita, 

respeitando a diversidade e que então “empodera” a mulher. É como se o consumidor dissesse 

(e ele pode de fato dizer nas rodas sociais): “o sabonete que uso valoriza a beleza feminina e 

empodera a mulher”, o que muitas vezes justifica a escolha por um determinado produto. 

Portanto, falas com esse conteúdo servem como um recurso que pode ser usado pelo 
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consumidor, assim que a consciência de consumista pesar ou quando ele quiser aprovação 

social e poder simbólico, ou precisar de incentivo para comprar mais.  

Ou seja, por meio de estratégias que permitam que o consumidor exerça sua 

individualidade, bem como comunique suas diferenças e dessa forma satisfaça desejos, 

carências e projete ambições, a Dove reforça, tanto positiva quanto negativamente, o uso dos 

produtos da marca.  

O reforçamento positivo acontece possivelmente pelo fato de que, ao consumir 

um sabonete Dove, o consumidor percebe estar contribuindo para a valorização da beleza 

feminina e para a melhoria da autoestima de várias mulheres, além da própria consumidora se 

sentir valorizada. Considerando esse tipo de valorização como um reforço social para as 

consumidoras, pode-se dizer que há a presença de um estímulo consequente de função 

reforçadora positiva que acompanha emoções sociais agradáveis, aqui consideradas como 

predisposições para serem reforçadas positivamente, e que mantém o consumo dos produtos. 

Já o reforçamento negativo ocorre se considerarmos que, ao consumir um produto 

cuja marca apresenta projetos de incentivo e valorização ao empoderamento feminino, o 

consumidor se permite consumir sem entrar em contato com as consequências aversivas de 

consumir um produto que possa, por exemplo, ser considerado supérfluo ou excessivo. Afinal, 

o produto adquire um valor simbólico ou reforço informativo, que justifica o gasto elevado e 

o consumismo. Ou seja, a Dove, de certa forma, se organiza para “autorizar” que o 

consumidor diga frases como: “compro os sabonetes Dove, mesmo que eles sejam 

considerados supérfluos ou mais caros que os concorrentes, porque, além de me servir para a 

função que precisa, eles se preocupam e incentivam a valorização da mulher, isso faz com que 

valha a pena investir mais dinheiro e não faz de mim uma pessoa consumista”. Logo, pode-se 

dizer que a empresa contribui para esse raciocínio e, dessa forma, é confortável para o 

consumidor comprar os produtos Unilever, afinal a empresa facilita a apropriação de frases 

como a exemplificada acima. 

Passemos agora para a relação entre o consumo dos produtos vendidos na 

DrogaRaia e sua relação com a contribuição para o cuidado com o meio ambiente.  

O projeto que incentiva os consumidores a descartarem embalagens e 

medicamentos vencidos em locais apropriados pode fortalecer o vínculo entre o consumidor e 

a marca, uma vez que, se o consumidor vai à DrogaRaia, ele tem a oportunidade de descartar 

aquilo que não serve mais e dessa forma contribuir para o meio ambiente. Portanto, há uma 

associação entre o consumo (já que vou à DrogaRaia descartar o que não preciso, aproveito 

para consumir os produtos vendidos lá e não no concorrente) e a obtenção de aprovação 



74 
 

social, uma vez que cuidar do meio ambiente é assunto cada vez mais recorrente e valorizado 

socialmente.  

A aprovação social pode funcionar como um reforço social positivo, afinal, 

descartar medicamentos e embalagens em lugar correto me torna um “consumidor consciente” 

e sou valorizado por isso, seja por meio de elogios, seja por meio do reconhecimento das 

minhas diferenças, afinal, a pessoa que consome e descarta corretamente os medicamentos 

vencidos e embalagens pode apresentar pensamentos tais como: “sou um consumidor 

diferente: apesar de consumir, me preocupo com o fim que será dado ao que já não me serve e 

as pessoas normalmente não se preocupam com isso, apenas consomem e não pensam nas 

consequências que um descarte incorreto pode ocasionar”. Dessa forma, além de ser 

valorizado (reforçado positivamente), o consumidor se esquiva de ser considerado alguém que 

contribui para o produto agregado da metacontingência que envolve o descarte incorreto de 

medicamentos e embalagens, ou seja, é também reforçado negativamente. Essa relação pode 

ser expressa da seguinte maneira: “apesar de participar das contingências que mantêm o 

consumo como sendo uma prática cultural, não contribuo para o produto agregado 

relacionado aos danos ambientais, presentes na metacontingência que envolve o consumismo, 

logo, me identifico como sendo um consumidor consciente”. 

A última relação a ser analisada será então aquela entre o consumo de produtos 

como a “Coca-Cola Zero” e a “Coca-Cola Life” e o eixo da pesquisa que diz respeito a saúde 

e bem-estar. 

Com o slogan “Com a Cola-Cola Zero você sempre pode”, acompanhado da 

imagem de um prato de salada e outro de massa, possivelmente a empresa Coca-Cola busca 

levar o consumidor a associar o consumo do produto a qualquer que seja a sua alimentação, 

seja ela saudável ou não. Há no site imagens que associam a Coca-Cola Zero ao consumo de 

diferentes pratos, tais como sanduíches, comida japonesa, massas e saladas. A empresa, pelo 

conteúdo disponível em seu site – como as seguintes frases: “para seu lado zero, calorias com 

delicioso sabor” ou “para seu lado delicioso, sabor com zero calorias” – pode levar o 

consumidor a ter a sensação de estar escolhendo qual “parte” da sua identidade deseja 

fortalecer naquele momento. Dessa forma, o consumo do produto pode associar-se à 

construção de identidades que estão em constante transformação, e consumir Coca-Cola Zero 

passa a ser uma maneira de instaurar e comunicar diferenças. 

A frase “para seu lado delicioso, sabor com zero calorias” possivelmente sinaliza 

o consumo do produto como sendo um reforço positivo, afinal a ênfase é dado ao “delicioso 

sabor”. Logo, a palavra “delicioso” associa o produto a um estímulo prazeroso, que pode ser 
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considerado reforçador. Por sua vez, a frase “para seu lado zero, calorias com delicioso sabor” 

associa o produto a um reforço negativo, no sentido de que, ao optar pela Cola-Cola Zero, 

livro-me (esquivo) de consumir calorias, que possivelmente acarretariam ganho de peso, por 

exemplo. 

A “Coca-Cola Life”, um produto na versão “mais saudável”, por utilizar adoçante 

stévia e possuir 50% menos açúcar que a versão original, foi lançada no Brasil em junho de 

2016 e a Coca-Cola Brasil apresenta uma nota de divulgação em seu site. 

Segundo a empresa, essa versão surge como uma possibilidade de oferecer opções 

para quem deseja reduzir o consumo de açúcar, sem precisar deixar de consumir os produtos 

da marca. A empresa afirma se preocupar com a inovação do portfólio para oferecer mais 

opções de bebidas para os diferentes estilos de vida, além de ser uma resposta à necessidade 

das indústrias de incentivar o consumo por produtos com menos açúcares. 

Observa-se que a preocupação com a inovação pode estar relacionada à crescente 

obsolescência dos produtos e serviços, o que leva a empresa a ter a necessidade de criar 

produtos que possam se adequar às mudanças da sociedade, que ocorrem de maneira cada vez 

mais acelerada, a fim de manter e estimular o consumo. 

Pode-se dizer que a criação de novos produtos traz a sensação de que o 

consumidor está escolhendo aquele que mais lhe interessa, e isto se relaciona ao indicador da 

matriz apresentada que associa o consumo à possibilidade de exercer a liberdade individual. A 

presença no site de uma fala do vice-presidente da Coca-Cola, Flávio Camelier, demonstra 

essa associação e a intenção da marca ao vincular a criação de novos produtos à liberdade de 

escolha do consumidor. Segundo ele , “queremos que os consumidores de todas as cidades do 

Brasil tenham acesso aos nossos produtos e possam fazer suas escolhas” 

(www.cocacola.com.br).  

Ao fazer escolhas, os sujeitos consumidores têm a oportunidade de comunicar e 

instaurar suas diferenças; e a marca, por sua vez, a fim de vincular o produto ao consumidor, 

deixa claro no site o quanto se importa ao tentar se adequar aos diferentes estilos de vida. 

Pode-se dizer que a Coca-Cola elabora estratégias que caminham de acordo com 

aquilo que os autores dos estudos culturais afirmam acerca do consumo, que ele é condição 

para a felicidade, por meio da satisfação de desejos. Ao permitir que o consumidor venha 

adequar o consumo de seus produtos à satisfação de desejos, de acordo com o estilo de vida, a 

companhia fortalece a relação entre produto e consumidor, uma vez que associa a marca à 

construção de identidades em constante transformação. 

http://www.cocacola.com.br/
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Dessa forma, considerando a satisfação de desejos e a busca pela felicidade 

mediada pelo consumo, pode-se dizer que a Coca-Cola fortalece o vínculo com o consumidor 

por meio, principalmente, de reforçamento positivo. Afinal, o consumo dos produtos Coca-

Cola passa a ter valor de reforço informativo, ou seja, está associado à satisfação de desejos e 

a emoções sociais prazerosas, como a chamada de felicidade, que consiste, de acordo com a 

teoria skinneriana, na predisposição para receber reforços positivos.  

Vale ressaltar que essas estratégias “mascaram” a relação do produto central da 

empresa com a obesidade e o consumo excessivo de sódio, por exemplo, e isto pode ser 

justificado pelo fato de as consequências reforçadoras serem mais imediatas e valorizadas que 

as consequências aversivas, que ocorrem a longo prazo. Tal fato relaciona-se com o indicador 

apresentado pelos autores dos estudos culturais que associa o consumo à satisfação imediata. 

Após tudo isso colocado, pode-se dizer que, ao longo do processo baseado nas 

metacontingências que mantêm o consumo como uma prática cultural, identidades são 

formadas e “reformuladas” e as ações do mercado influenciam nessa construção do “eu”, 

afinal, como nos diz Skinner (2003), o “eu” é uma causa hipotética de ação e as pessoas 

consomem sem se darem conta do porquê. Desta forma, atribuem ao “eu” as funções e 

motivos para consumir. Nas palavras de Skinner, “se não podemos mostrar o que é 

responsável pelo comportamento do homem, dizemos que ele mesmo é responsável pelo 

comportamento” (SKINNER, 2003, p.310).  

Portanto, o fato de o ser humano participar das mudanças culturais e ser 

protagonista das relações sociais que estabelece, evidenciado pelos autores dos estudos 

culturais, possivelmente é algo que contribui para que a construção do “eu” seja influenciada 

pelo consumir, afinal, é por meio do consumo que os indivíduos se expressam (DOUGLAS, 

ISHERWOOD, 2004).  
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CONCLUSÃO 

 

O objetivo deste trabalho, em linhas gerais, foi desenvolver um percurso analítico 

interdisciplinar que pudesse nos levar a uma conclusão acerca de abordagens teóricas sobre a 

sociedade de consumo, em especial sobre o lugar da ciência do comportamento – 

principalmente dos reforços sociais – no contexto da cultura de consumo, considerando tanto 

a apropriação que o mercado faz do discurso do consumo consciente, no contexto da cultura 

de consumo, quanto quais são as consequências disso para a construção das identidades dos 

sujeitos contemporâneos. 

A pesquisa proposta se justificou pela relevância e centralidade do problema 

apresentado na cultura contemporânea. Sua pertinência residiu no fato de o consumo 

exacerbado ser cada vez mais presente nas sociedades. 

Considerando os objetivos propostos, a partir das ideias expostas pelos teóricos 

dos estudos culturais e por B. F. Skinner e autores contemporâneos, procurou-se responder as 

seguintes perguntas: Como o mercado, representado pelas empresas aqui estudadas, reage às 

críticas ao consumismo? É possível que as empresas usem o discurso contra o consumismo a 

favor de seus interesses, de que maneira? Podemos identificar no discurso do mercado sinais 

de reação à crítica às consequências do consumo exacerbado? Podemos identificar a aplicação 

dos estímulos e reforços descritos por Skinner nas estratégias utilizadas pelas empresas 

pesquisadas? Como são aplicados? Quais as consequências dessa aplicação?  

Observou-se, ao fim da pesquisa, que a análise do comportamento pode ser 

considerada uma ciência apropriada, de maneira consciente ou não, para qualificar a relação 

entre o mercado e o consumidor. Além disso, o discurso do mercado, de incentivo ao 

consumo consciente, pode ser considerado uma reação aos indicadores apresentados pelos 

autores dos estudos culturais como sendo consequências do consumismo.  

Nesse sentido, pode-se dizer também que a cultura consumista usa do 

conhecimento sobre o que determina o comportamento do indivíduo e se antecipa, a fim de 

manter o sujeito contemporâneo consumindo constantemente. Portanto, ao desenvolver 

estratégias que procuram contribuir para a sustentabilidade do planeta, a saúde e o bem-estar, 

bem como a responsabilidade social, as empresas conseguem, de certa maneira, utilizar do 

discurso contra o consumismo a seu favor. 

A partir da análise do conteúdo do discurso apresentado pelas empresas sob a 

ótica skinneriana e das analises de teóricos que entendem o consumo como um fenômeno 

cultural, somos levados a concluir que o mercado se apropria de questões, conceitos, 
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terminologias e estratégias de percepção do comportamento do consumidor, que podem vir 

dos campos teóricos analisados nesta pesquisa.  

O que se buscou demonstrar aqui foi que o discurso que aponta os efeitos 

negativos do consumismo ganha outra roupagem na narrativa que as empresas fazem sobre 

esses efeitos, na tentativa de torná-los contornáveis ou superados por meio do chamado 

consumo consciente. Dessa forma, o mercado, representado pelas empresas analisadas neste 

trabalho, cria mais um passaporte de incentivo ao consumo. 

Portanto, espera-se que a hipótese aqui formulada, de que o incentivo ao consumo 

consciente pode ser entendido como uma “resposta” do mercado às críticas expostas pelos 

teóricos, possa ter sido considerada confirmada.  

A partir dessa analogia crítica, espera-se também que exista uma contribuição 

para o trabalho do analista do comportamento, uma vez que há uma relação entre o consumo e 

os reforços sociais e que, ao ampliar a consciência sobre o que influencia as escolhas de 

consumo, ou seja, ao deixar mais claro onde estão os reforços e estímulos sociais que mantêm 

o consumo como uma prática constante na sociedade, possivelmente oferecemos condições 

para que o sujeito tenha mais consciência sobre aquilo que constrói sua própria identidade. 

Dito isso, espera-se que este trabalho possa ter colaborado no sentido de que 

conhecer as variáveis que influenciam o consumo pode, de certa maneira, diminuir a 

influência do consumo sobre a construção das identidades dos sujeitos contemporâneos, já 

que eles podem compreender o que, de fato, contribui para as decisões de compra e quais são 

as consequências reais, tanto reforçadoras, quanto aversivas – incluindo produtos agregados – 

relacionadas à metacontingência cujo consumo é unidade de análise. 
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