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Resumo: A partir da concepção de hipermodernidade , formulada por Gilles 
Lipovetsky, constrói-se um arsenal teórico que visa defender a transformação do 
consumo em objeto cultural, alçado à condição de atividade entorpecente diante da 
identificação de uma situação de anomia delineada pela falência de valores moralizantes 
e legitimada no explícito exercício individualista encenado, paradoxalmente, por uma 
coletividade. Apoiando-se nos registros antropológicos sobre cultura de Eunice Ribeiro 
Durham e nas reflexões clássicas, mas não desgastadas, de Durkheim a cerca da coesão 
social e anomia, dialoga-se com o passado e o presente na tentativa de apuração precisa 
de como o consumo ensaia-se culturalmente para o homem hipermoderno na atualidade. 
Palavras-chaves: Cultura, pós-modernidade, individualismo, consumo, anomia. 
Início do texto:  

Da hipermodernidade 

A escalada da era moderna delegou ao homem uma série de mudanças: seja com 

a perda da mortalidade, a incerteza quanto ao mundo futuro, a complexa distinção entre 

individualidade e individualismo e o próprio arremesso deste homem ao encontro direto 

da vida, do trabalho e do consumo. Ora, e o que resta ao homem neste novo cenário a 

não ser tatear no escuro? Cabe-lhe trabalhar e consumir, ou seja, manter a continuidade 

da própria vida e de seus familiares, responsabilizando-se pela sobrevivência da espécie 

humana e focando-se no exercício que satisfaz seu próprio processo vital. 

A exposição anteriormente tecida é validada com clareza na era contemporânea 

nas reflexões similares de Gilles Lipovetsky. O filósofo expõe a construção do termo 

pós-moderno como designador de toda uma leva de valores culturais e sociais que as 

sociedades democráticas encenam no século XXI: cultura de massa, de culto ao corpo e 

ao consumo, perpassando por inovadoras experiências tecnológicas  internet, celulares, 

demolição de normas autoritárias e desinteresse pela esfera política. O pós-moderno 

representa-se por si mesmo e em uma construção metafórica sugere uma borrifada de 

éter nos valores modernos que se estabeleciam em tempo anteriores: a rígida distinção 
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dos papéis sexuais, a Igreja mantendo-se como órgão controlador, partidos políticos 

revolucionários e o seu ideal salvador e o Estado intervindo no exercício econômico. 

A conceituação formulada por Lipovetsky nada mais sugere do que uma nova 

fase da sociedade moderna 

 
agora, denominada hipermoderna , conforme criação 

própria 

 
explicitada também nos discursos propagados pelas esferas sociais e culturais, 

traduzindo-se em clonagem, transgênicos, hiper-realismo pornô, a excessiva presença da 

televisão 

 

via big brothers , a aglomeração urbana e humana, comunicadores 

instantâneos, efemeridade social e conjugal entre outras. As manifestações são muitas, 

diversas e horripilantes, sim. O último adjetivo pode apresentar-se um tanto quanto 

pessimista e infantil, mas exprime a escalada de um frenesi vazio, desnecessário e 

desmedido. 

Se os pilares de coesão social como o Estado, a família, a religião e os partidos 

políticos esgarçaram-se com a passagem do tempo ou com a falência dos valores 

cultivados, o homem encontrou no trabalho um pilar substitutivo confortável. 

Caminhou-se em direção favorável ao sepultamento definitivo e concreto de valores 

morais sólidos e arraigados, abraçando os princípios de abundância e cuidado que lhe 

norteiam a partir de agora, como menciona Lipovetsky em entrevista a Peres (2004, p. 

5-6): 

A hipermodernidade é uma cultura paradoxal, que combina o excesso e a moderação. Excesso, 
porque a lógica hipermoderna não tem mais inimigos e tudo é mais rápido 

 

não basta ser 
moderno, é preciso ser mais moderno que o moderno, é preciso ser mais jovem que o jovem, é 
preciso estar mais na moda que a própria moda... Tudo se torna hiper : hipermercado, 
hiperclasse, hipercapitalismo, hiperpotência, hiperterrorismo, hipertexto. [...] Logo, se de um 
lado há o excesso de outro há a recomposição e uma certa ordem no comportamento, e é por isso 
que chamo a hipermodernidade de caos organizador , uma desordem organizada .  

A cultura paradoxal justifica-se pela própria representação que o trabalho 

adquiriu na era contemporânea. Descartado o interesse por todo e qualquer princípio 

moralizante que exija uma postura engessada e retilínea, o exercício do trabalho rende 

ao indivíduo desdobramentos que permitem a construção de uma cultura de consumo 

valiosa e interminável. Observada a absoluta esterilidade ideológica vivenciada na 

contemporaneidade, os apegos humanos atuais cercam-se de pirotecnia e volatilidade. 

Cumpre-se um ritual de entorpecimento individual que se alicerça no consumo 

desenfreado e destemido, já que, em um gesto cínico e premeditado, o indivíduo 

legitimou este caráter de desordem organizada como o habitual para o seu caminhar na 

esteira da hipermodernidade, atribuindo à atividade consumista a função de construção 

de sua própria identidade: Nas sociedades em que não existem mais grandes ideologias 



políticas, um certo número de indivíduos tende a querer afirmar a sua identidade por 

meio do próprio consumo . (LIPOVETSKY, 2004a, p. 53)  

Da cultura e do consumo 

Imbuído do seu esplendor solitário, o sujeito hipermoderno pode tender a um 

individualismo responsável ou irresponsável. Seu raio de ações articula-se justamente 

no que se refere ao respeito da área de atuação do outro indivíduo. Compreende, enfim, 

o florescimento de uma consciência individual que tangencie o outro em respeito ao seu 

campo de ação, abrangência e valores cultivados, pois, como Lipovetsky alerta: Essa 

cultura individualista cria um terreno mais permissivo à ultrapassagem das barreiras 

morais e tende a relativizar, banalizar e desculpabilizar certas fraudes . (Ibid, p. 38). 

Se a prática individualista já foi denominada cultura , o verbete também ganha 

validade quando associado à instância do consumo propriamente dito. Afinal, se esta 

atividade confere ao homem o paliativo preciso para a inconsciência desmedida, 

justifica-se ainda por encontrar adesão imediata e necessária para que se estabeleça uma 

participação e o efetivo interesse em sua execução. Neste estágio, a funcionalidade 

automática humana não é só conveniente, mas é o que resta em contraposição ao 

desempenho de um exercício autêntico, verdadeiramente complexo e amplo. O 

mecanicismo do homem trabalhador , que se revela como tarefa irrevogável, é produto 

da própria condição humana neste contexto atual 

 

metamorfoseado em homem 

mercadoria . 

Se o consumo pode ainda ser analisado como ferramenta e suporte para uma 

construção identitária, o enfoque não condiz com a abordagem aqui retratada. Objetiva-

se analisar como o consumo legitimou-se como padrão cultural condizente com a 

dinâmica individualista da vida moderna 

 

ou melhor, hipermoderna , refletindo novos 

paradigmas da estrutura social. 

Não se trata exclusivamente do consumo do produto cultural ofertado por uma 

cultura de massa ou por uma indústria cultural 

 

embora não se almeje descarta-lo da 

análise, mas, em uma instância mais ampla, de como se introduziu ao consumo uma 

linguagem própria, que permite ao indivíduo reconhecer-se, refutar ou abraçar os signos 

expostos e a partir daí desenvolver sua grade cognitiva de consumo. 

Ora, se a cultura é como a linguagem. [...] A linguagem, concebida 

simultaneamente como parte e instrumento indispensável da cultura, passou a ser 

também o verdadeiro paradigma da cultura (DURHAM, 2004, p. 260), não é errôneo 

identificar a apropriação e o uso que o consumo faz de uma linguagem própria, a fim de 



validá-la junto a uma legião de seres solitários, que fazem do exercício consumista a 

ferramenta de aplacamento para um padrão cultural individualista. 

É precisamente a compreensão do padrão cultural como um instrumental capaz 

de explicitar uma lógica própria da conduta ou ainda as ordenações presentes no 

comportamento coletivo 2 que valida a identificação do individualismo como uma 

norma recorrente na sociedade hipermoderna contemporânea. Ordenação validada pela 

própria conduta que a consciência coletiva manifesta para a sociedade e que se estrutura 

como alicerce para o desdobramento humano individual, confirmando os princípios 

durkheimianos, os quais estabelecem a coesão social a partir de sua ação sobre o todo 

 

a sociedade  espraiando-se, normativamente, sobre cada parte  o indivíduo. 3 

Alerta Durham que a produção de tal lógica da conduta exige ferramentas 

simbólicas, que são cristalizadas nos mitos, nas regras explícitas, nas teorias que os 

homens constroem para explicar a natureza, a sociedade e seu próprio destino, e que 

podem ser concebidos como objetos culturais , produzidos socialmente (Ibid, p. 261). 

O consumo pode ser entendido como este objeto cultural à medida que se manifesta 

como parte integrante da instância cultural e como ordenamento comportamental de 

uma totalidade coletiva 

 

mesmo estando ciente que esta coletividade, atualmente, 

firma-se na excessiva individualidade, o que não descarta sua validade para a formação 

da ossatura social moderna. 

Insere-se este objeto ainda no que a autora nomeia como sistema simbólico , o 

qual faz parte da cultura na medida em que são constantemente utilizados como 

instrumentos de ordenação da conduta coletiva, isto é, absorvidos e recriados nas 

práticas sociais (Ibid, p. 262). Pois que o consumo não se concretiza justamente nesta 

constante e contínua absorção e recriação, desenvolvendo uma rota cíclica, na qual 

insere o consumidor em seu eixo central de atividade? No (e)feito alegórico de 

entorpecimento que o ato de compra em série e inesgotável fantasia, há o florescimento 

de uma nova conduta cultural, objeto que as devidas indústrias projetam desenvolver 

conforme seu interesse monetário e lucrativo. 

Mas que não se pretenda aqui cair na armadilha de se tecer uma crítica 

panfletária às práticas comerciais encenadas na sociedade, mas, sim, validar o consumo 

como objeto cultural de significação própria e com referencial simbólico vasto, 

fincado pelas áreas de marketing, propaganda e publicidade, no que compete à criação e 
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disseminação de mercadorias, produtos e serviços e a subseqüente fabricação de 

propostas de sedução, ilusão e fetichização de marcas. 

Valida-se ainda a análise deste sistema simbólico 

 
o consumo 

 
como um 

modelo na dupla acepção do termo: de um lado, propriamente representações (modelos 

da realidade social) e, de outro, simultaneamente, orientações para a ação (modelos 

para o comportamento social) (Geertz apud Durham, p. 262, grifo do autor). O 

consumo firma-se com precisão nesta dupla via, absorvendo modelos da realidade e 

orientando-se para o comportamento de um coletivo social, que se identifica, 

atualmente, com a vertente solitária. Nesta exposição orientada duplamente, o consumo 

exala seu caráter totalizante e integralizador no exercício que se propõe a executar, 

delineando um arsenal simbólico condizente e necessário para a ciranda circular que 

desenha no envolvimento com o indivíduo consumidor. 

Ao criticar abertamente a construção de novas metáforas para a compreensão de 

seus conceitos a cerca de objeto cultural inseridos em uma prática coletiva, Durham 

cede espaço para que estas mesmas formulações retomem a concepção dinâmica de 

cultura que sempre esteve presente na pesquisa etnográfica (2004, p. 262). Ora, a 

legitimidade do consumo como objeto cultural repousa não em um devaneio metafórico, 

mas, sim, na clareza que a situação anômica hipermoderna individualista veio a 

conduzir o homem contemporâneo. Trata-se, antes de tudo, da compreensão de um 

macro circuito social, comportamental e cultural, o qual dimensiona o indivíduo em sua 

totalidade e o traduz diante de (nova) esfera rica em complexidade e dialética em sua 

essência. 

Se desenho pretende-se pessimista, alterar a configuração do quadro exige o 

resgate de novos conceitos, já que os dogmas moralizantes esgarçaram-se e não mais se 

adequam à nova composição humana mundial. Se a proposta pretende-se utópica, pelo 

menos não se configura desnecessária. Afogar a vida em seu princípio vital é cessar as 

possibilidades de desdobramento que a mesma sugere, mas que acabaram eliminadas de 

modo gradativo com o desenhar do percurso histórico. O progresso humano exige 

oxigenação 

 

apesar do desgaste que a palavra progresso adquiriu com o passar dos 

anos , e este sopro vital é tarefa delegada à sua condição humana e, obviamente, ao 

próprio homem, o qual, emaranhado em si e na profusão de valores hipermodernos, não 

ilumina devidamente o mecanismo cíclico no qual está retido 

 

imerso em seu próprio 

umbigo.  

Da coesão social 



Diante das formulações expostas, é necessário conceber e inserir o indivíduo 

dentro de um todo social funcional, onde engrenagens operem com o dinamismo preciso 

para mantê-lo vivo, capacitando-o a produzir variáveis e absorver seu referencial 

simbólico cultural. Daí, pode-se extrair a essência de utilidade delegada ao homem. 

As concepções durkheimianas dialogam com a conceituação exposta 

anteriormente à medida que tem como base os atos de reciprocidade e cooperação entre 

os indivíduos: a integridade de uma sociedade depende exclusivamente de sua coesão 

social  produto direto da solidariedade. 

Principiando com a divisão do trabalho, a construção do conceito de 

solidariedade apresenta-se como produto desta, revelando os laços sociais como 

tentáculos para que se firme a coesão social 

 

imprescindível para que a sociedade não 

se desintegre. Analisando este corpo social coeso, Durkheim concebe a sociedade 

mecânica, como manifestação própria das sociedades mais simples, na qual a 

consciência coletiva sobrepõe-se efetivamente sobre as consciências individuais, 

impedindo que estas sejam reveladas. Esta solidariedade mecânica caracteriza-se por 

uma menor densidade social, a inexistência de instituições e um menor indício de 

divisão do trabalho. Qualquer dano a esta coesão social é combatida pelo direito 

punitivo, visando a extinção completa deste mal . Na solidariedade orgânica, a 

consciência coletiva perde espaço, mas não é totalmente enfraquecida, permitindo que 

se manifestem as consciências individuais 

 

os sujeitos dotam-se de personalidade. 

Caracterizada pela maior densidade social, pela presença de um corpo de instituições e 

pela maior divisão do trabalho, o direito restitutivo visa manter sua harmonia, 

corrigindo qualquer desvio de conduta dos seus indivíduos. 

É justamente nesta última forma societária que se identifica terreno propício para 

a demonstração explícita da derrocada de valores morais como a Igreja, o Estado e a 

família: a sociedade caminha para uma nova configuração anômica e desregrada. E 

apesar destas ausências e excessos, busca-se um desenvolvimento visando a obtenção de 

novo valor moralizante. O trabalho humano pode apresentar-se como tal peça e alicerce, 

principalmente, em uma era que privilegia tal prática e que se caracteriza pela 

diferenciação (seus indivíduos são singulares), pela funcionalidade (cada ser humano 

desempenha uma atividade) e pela interdependência (os exercícios humanos são 

complementares) 

 

o que reproduz e mantém consonância com o tripé durkheimiano, 

justificando a nomenclatura de orgânica construída pelo autor. 



Ora, é na legitimidade delegada à prática do trabalho e no espelhamento de 

características próprias que a sociedade orgânica assemelha-se à sociedade 

hipermoderna. Portanto, as tendências de desenvolvimento traçadas exigem da 

sociedade contemporânea a plena identificação com este pilar constitutivo moral 

 
o 

trabalho , associado ao respeito a uma coletividade, a fim de apagar 

 
ou minimizar 

 

este caráter anômico e os dilemas humanos próprios de seus desdobramentos. 

É precisamente a falência dos valores morais que permite a identificação das 

fragilidades do sistema de solidariedade. Fragilizados, tais sistemas respondem e 

revelam uma baixa coesão social, remetendo diretamente ao esgarçamento dos laços 

sociais entre os indivíduos de uma sociedade. A teia de cooperação e confiança não são 

traçadas e com isso são enfraquecidas as relações sociais de intercomplementariedade e 

interdependência, cabendo ao indivíduo manifestar um isolamento. A disjunção social 

gera um caráter desarmônico que incide diretamente sobre o indivíduo. Novos 

ordenamentos 

 

sejam eles maléficos ou benéficos 

 

exemplificam diretamente este 

redirecionamento humano 

 

e a modernidade enquadra-se com exatidão nos 

mecanismos que articulam esta modificação de referenciais. 

Ora, e não são através de pilares morais normativos que Durkheim teoriza? Não 

é precisamente esta falência moral ou este caos organizador 

 

denominação 

formulada por Lipovetsky 

 

que se filia à situação de anomia? Atônito, o homem 

hipermoderno observou esboroarem-se referenciais ideológicos defendidos e 

abraçados pela coletividade. Alçado à condição de instrumento anestesiador, excitante, 

sedutor, exclusivista, segregador e ostentável, o consumo traduz-se como prática com 

valores que, não por ironia, ajustam-se à corrente hipermoderna e adequam-se ao 

exercício solitário que o indivíduo está fadado a executar. Só resta saber se 

 

imerso em 

tal exercício  irá sucumbir.          
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