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Resumo 

Assumindo o consumo como manipulação sistemática de signos, a presente reflexão 

teoriza sobre a significação das marcas ocorrerem por meio do seu uso simbólico pelos 

consumidores. Tal premissa inspira-se na segunda filosofia de Ludwig Wittgenstein e 

sua perspectiva antropológica da significação. Para tal, encampamos uma etnografia da 

comunicação cujos resultados gerais são apresentados e um exemplo de interação é 

demonstrado. Nossa proposta apresenta-se como uma perspectiva humanista na 

compreensão da chamada sociedade de consumo. 
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Introdução 

 

Não é de hoje que se discute a emergência de um “novo consumidor”. 

Baudrillard (2003) já fez por nós uma “autópsia” do homo economicus; já o demonstrou 

como discurso mitológico, caução ideológico, do projeto moderno. O que vemos em 

nossos dias, ao contrário, é um consumidor que não pode ser definido como aquele que 

busca uma relação satisfatória de custo versus benefício das suas escolhas de consumo, 

mas sim as experiências adquiridas através do próprio consumo e do significado que 

este passa a desempenhar em suas relações, incluindo uma busca por diferentes “eus” 

que os tornem queridos e desejáveis em cada situação que venham a se envolver 



(BROWN, 1993; 1994; 1997; COVA, 1997; ELLIOTT, 1997; FIRAT e SHULTZ II, 1997; 

FIRAT et al., 1995; SMITHEE, 1997). 

A ele preferimos nos refiro como homo symbolicus, em analogia ao termo 

proposto por Cassirer (2001), que define o homem como sendo único pelo fato de viver 

num mundo de símbolos, ou melhor, de vários símbolos, que os interpõe entre ele e o 

mundo dos objetos físicos. Neste sentido, foi o mesmo Baudrillard (2000; 2003), em sua 

reflexão sobre a sociedade de consumo, quem apontou que o objeto (e.g., um produto) 

não é consumido em sua materialidade nem por sua utilidade. Para o autor, o consumo 

não uma prática material, mas sim, pelo fato de possuir um sentido, uma atividade de 

manipulação sistemática de signos. O objeto-símbolo tradicional, este não é consumido. 

Para se tornar objeto de consumo é preciso que o objeto torne-se signo. Assim, o 

consumo demonstra-se como um comportamento ativo e coletivo; um completo sistema 

de valores humanos com tudo o que o termo implica de acordo com a integração grupal 

e com o controle social. 

Mas ora, ao assumir o consumo como sendo simbólico, terminamos por 

introduzir um tema polêmico: a significação, ou seja, como os signos de nossa 

linguagem adquirem significado. Não é de hoje que se discute o que é significado e 

como ele é concebido. Nem dois milênios e meio de filosofia parece ter sido o bastante 

para chegar a um consenso. Na verdade, não é que haja propriamente tal busca, mas até 

o século passado algo muito próximo, pelo menos em termos gerais, esteve próximo de 

acontecer, quando houve uma guinada lingüística na filosofia contemporânea, alterando 

o lugar da linguagem no pensamento filosófico e trazendo-a para a condição de prima 

philosophia. 

Por outro lado, não é difícil realizarmos que os signos máximos de consumo em 

nossas sociedades estão na forma de marcas. Graças a isto, nas últimas décadas elas têm 

ampliado deveras seu escopo de interessados. As marcas deixaram de ser um fenômeno 

simplesmente gerencial e se transformaram num fenômeno social. Demonstração disto 

está no interesse que suscita em outras áreas do conhecimento. Neste sentido, temos 

algumas reflexões das marcas numa perspectiva sociológica/econômica (LURY, 2004), 

filosófica/sociológica (LIPOVETSKY e ROUX, 2005), sociológica/crítica (FONTENELLE, 

2002), do empreendedorismo (KOEHN, 2001), do jornalismo investigativo crítico 

(KLEIN, 2002). Por outro lado, mesmo quando o próprio fenômeno marcário não é o 

foco, vemos indícios de sua presença, quando, por exemplo, a McDonald’s torna-se 

sinônimo do globalismo (BARBER, 2003). 



De seu lado, as organizações pretendem determinar o significado de suas marcas 

como forma de atrair um público específico almejado. No entanto, nossa tese é de que 

as mesmas, como quaisquer signos, só adquirem significado quando usadas 

simbolicamente dentro de contextos culturais específicos, no decorrer de interações 

sociais. O impacto imediato desta premissa é de que, apesar do tão disseminado estado 

de poder das organizações sobre as sociedades e conseqüente alienação em relação ao 

consumo, num contexto de consumo simbólico são as pessoas que, ainda que não 

tenham consciência, assumem um papel ativo. 

O trabalho que se segue apresenta as premissas por trás de nossa tese, trás uma 

discussão mais acurada das mesmas no plano teórico e demonstra um exemplo 

empírico, advindo de uma etnografia da comunicação por nós encampada, a qual é 

também discutida em termos dos achados gerais a que chegamos. 

 

 

O problema da significação 

 

O que temos de conhecimento mais remoto sobre uma reflexão acerca da 

linguagem está no Crátilo, de Platão (1973), provavelmente de 338 a.C. De fato, o 

filósofo já havia refletido sobre a linguagem em obras anteriores, mas é aqui que ele 

dedica-se, especificamente, ao tema. A pergunta central de Platão é fundamental até os 

dias de hoje para o problema do significado: por meio de que uma expressão adquire 

sua significação? Para tal, um diálogo é desenvolvido entre dois personagens, Crátilos e 

Hermógenes, no qual o primeiro defende que cada coisa tem seu nome por natureza e o 

segundo que a significação se dá por convenção e uso da linguagem – o que viria a ser 

conhecido como o naturalismo e o convencionalismo. Platão não aponta uma solução e 

certamente não era esta sua intenção. O que parece haver é uma rejeição sua do que 

poderia ser uma visão extremada de cada perspectiva. Para ele, as palavras não se 

apresentam, necessariamente, como imitação dos sons, ainda que possa ter certa 

afinidade natural. Por outro lado, admite certa convenção na formação das palavras, mas 

não que isto seja arbitrário, mas sim uma questão de ethos. 

Assim, apesar de promover o diálogo entre naturalismo e convencionalismo, 

Platão responde à sua questão de outra forma. O que ele vai realmente defender é que as 

palavras apresentam as essências das coisas e que, de fato, é possível se conhecer as 

coisas sem a linguagem, pois nela não se atinge o que é verdadeiro. Assim, sua proposta 



leva a uma ruptura entre pensamento e linguagem. Esta última se torna apenas um 

instrumento (organon) para expressão do primeiro. 

Esta visão, chamada de essencialismo, tem sustentação metafísica. Ela presume 

que todas as coisas têm uma essência e que é isto o que possibilita se evidenciar que 

uma coisa é o que é e que não deixará de ser. Assim, presume que seja necessário haver 

algo comum a todas as instâncias de um conceito para explicar porque elas caem sob 

este. A conclusão a que o essencialismo leva é a de que, se para todas as coisas existe 

uma essência, existe também um significado apriorístico para tais coisas. Trata-se, 

portanto, de uma visão semântica sobre o significado, que assume que os nomes 

carregam significado por si só. 

De fato, esta visão foi base para a filosofia ocidental e aquela que chegou aos 

nossos dias. Ainda que na história da filosofia da linguagem, dos gregos até os últimos 

representantes da filosofia da consciência, seja possível se identificar diferentes formas 

de se entender o significado e como ele se dá, o princípio semântico se mantém. 

Com o princípio semântico do significado, mantém-se também a visão de que a 

linguagem tenha um papel secundário, de instrumento. É apenas com a chamada “virada 

lingüística” que a linguagem torna-se central nas discussões filosóficas. “Virada 

lingüística” é o nome adotado para um novo rumo que a filosofia ganhou no século XX. 

A partir dela, parte da filosofia tendeu a centrar atenção na linguagem como forma de se 

entender o conhecimento (RORTY, 1979). 

Entretanto, apesar de romper com a visão instrumentalista da linguagem, a 

primeira “leva” de pensadores deste movimento – dentre os quais Frege, Russell, 

Wittgenstein em sua primeira fase, Carnap, entre outros – têm ainda uma visão 

semântica ao assumirem o representacionalismo (RORTY, 1979). Eles pregavam que a 

característica central da linguagem é sua capacidade de representar o modo como as 

coisas são; que para cada objeto existe um nome; que uma palavra significa o que ela 

substitui. 

Contudo, Wittgenstein, em sua segunda fase, é o primeiro a questionar o 

significado apriorístico das palavras. Em sua segunda filosofia, Wittgenstein (2005) 

propõe que os signos não representam as coisas em si, mas sim que é o uso que fazemos 

dos signos que determina o significado das coisas. Assim, sustenta que a significação 

dos signos só ocorre em seu uso, ou seja, quando pessoas, em interação, fazem uso da 

linguagem para gerar entendimento. Afinal, só aprendemos o significado dos signos 

aprendendo a como usá-los. 



Ao refletir sobre o que faz com que os signos assumam diferentes significados 

de acordo com seu uso, o filósofo desenvolveu a teoria dos jogos de linguagem, em que 

aponta que existem regras de uso dos signos, mas que estas são estabelecidas 

socialmente, dentro de cada comunidade lingüística, e é só assim que estes têm 

significado. Cada comunidade, portanto, terá seu próprio jogo de linguagem. Então, 

“balada”, para um jovem paulistano, pode significar festa, agitação, comemoração, 

enquanto para um casal de meia idade pode significar uma música romântica feita para 

se dançar a dois. 

A visão que Wittgenstein apresenta acerca da significação se mostra, portanto, 

como rejeição ao dogma da exatidão e assume a possibilidade de que a imprecisão ou 

mesmo a ambigüidade sejam geradoras de sentido. Tal postura vai de encontro à 

determinabilidade do sentido, ou seja, à noção de que conceitos devam ter limites 

definidos. Trata-se, portanto, de visão relativista do significado. Ela se baseia na noção 

de que a linguagem seja autônoma, ou seja, de que as regras lingüísticas são arbitrárias, 

não levam consigo a essência de algo, não sendo passíveis de serem julgadas como 

corretas ou incorretas. Apesar disto, não estamos aqui lidando com um relativismo do 

tipo “vale-tudo”, mas com uma noção cultural de relativismo. Para Wittgenstein, 

estando a linguagem imersa na cultura, serão os seus constrangimentos a que ela estará 

submetida. Assim, o filósofo aponta para um relativismo delimitado justamente aos 

contextos de uso da linguagem, ou seja, de uma dada forma de vida. Nelas, existe uma 

dependência de como um falante se utiliza das combinações das palavras, como explica 

o que quer dizer e quais sejam as reações de seu interlocutor. 

Temos, portanto, uma perspectiva antropológica no pensamento do filósofo. Ele 

assume que um signo qualquer venha a significar só é possível porque os homens de 

alguma maneira concordam com isto quando interagem por meio da linguagem; que isto 

ocorre em determinadas formações socioculturais, dentro de certas comunidades 

lingüísticas. Esta noção está alinhada a um tipo de naturalismo adotado por 

Wittgenstein. Não se trata de um naturalismo biológico, mas sim de um naturalismo 

antropológico. Ele sustenta que a atividade lingüística, como qualquer outra atividade 

humana, faz parte de sua história natural e que todas elas são, no fim das contas, 

atividades culturais, interações sociais. 

Temos, assim, portanto, uma visão pragmática, ao invés de semântica. Isto não 

aponta, contudo, para o fim desta última, mas que ela só se constitui propriamente 

através da pragmática, pois é daí que surge o verdadeiro significado dos nomes, ainda 



que sempre de forma contextual e ambivalente. Como apontaria Oliveira (2001), só 

podemos chegar à semântica por meio da pragmática. 

 

 

 

Rumo a uma teoria da significação das marcas pelos consumidores 

 

Nossa reflexão nos leva a uma visão antagônica daquela dominante na literatura 

sobre marcas. Ali, fica evidente um pressuposto semântico sobre o significado das 

mesmas. Afinal de contas, para que o significado de uma marca seja definido pelo 

emissor e se assuma a possibilidade de um receptor assimilá-lo conforme sua concepção 

original, ela precisa de signos que a definam por um significado único e apriorístico, 

desde sempre.  

Mas uma maneira diferente de se assumir a comunicação pode ser simplesmente 

de que se trata de uma forma de interação entre pessoas (KOCH, 2003). Aqui, estamos 

falando não de uma comunicação sistêmica, mas de uma comunicação humana, 

dialógica, em que as pessoas geram sentido em suas interações.  

É, portanto, assumindo também uma noção de comunicação que desenvolvemos 

nossa reflexão, mas uma visão demasiada diferente. Se o significado de um signo só é 

definido em seu uso e as regras deste uso são convencionadas socialmente, então é na 

comunicação humana que está a geração de significado. 

É justamente neste aspecto que propomos que os signos de consumo e, 

nomeadamente, as marcas, venham a ganhar significado somente na medida em que 

sejam subordinados ao uso pelos homens. 

Isto pode levar à dedução de que nossas idéias pressuponham que, na 

comunicação sistêmica (i.e., comunicação de marketing), as mensagens não tenham 

significado. É evidente que não pensamos desta forma. O que estamos propondo é que, 

assim como só podemos chegar à semântica por meio da pragmática, os signos 

transmitidos pela comunicação sistêmica só ganham significado quando são usados 

pelas pessoas em suas interações.  

Mas isso poderia sugerir que nosso pensamento se trata de uma tautologia sobre 

a semântica das marcas, já que se o uso é posterior à transmissão, então a transmissão 

vem antes do uso. Mas esta é uma forma também sistêmica de ver o problema. O que 



queremos dizer é que, na comunicação humana, as mensagens do sistema sirvam como 

base discursiva. 

Isto não quer dizer que tais mensagens não sejam significadas no uso da maneira 

como uma comunicação de marketing gostaria que fossem. Contudo, frente à presente 

reflexão, isto seria resultado possivelmente do fato dessas mensagens conterem signos 

já “usados”. 

Uma caminhada em busca de compreensão da significação das marcas pelos 

consumidores 

 

Nossas investigações tomaram corpo por meio de uma etnografia da 

comunicação. Tal método tem base tanto lingüística quanto antropológica, assumindo a 

comunicação como um meio de se fazer sentido do mundo, sendo ela parte integrante da 

cultura. Nela, a linguagem é vista como estando simultaneamente constrangida pela 

cultura bem como a revelando e sustentando. 

Assim como a etnografia tradicional, a etnografia da comunicação é feita pela 

observação participante. A diferença é de que, enquanto o objetivo do antropólogo é 

aprender sobre uma cultura nativa a partir de seus membros e de como estes fazem 

sentido de suas experiências, o etnógrafo da comunicação tem por objetivo fundamental 

compreender a competência comunicativa desses membros – nos termos de 

Wittgenstein, como seguem as regras da gramática profunda – e, assim, como as 

interações fazem sentido no nível micro da cultura (HYMES, 1986). 

Assim, grupos de diferentes campos sociais foram acessados. O critério 

fundamental sobre que grupos acessar fundamentou-se na premissa (wittgensteiniana) 

de que nossa compreensão ocorre dentro de nossas próprias formas de vida. Com isto, o 

observador participante interagiu com pessoas participantes de sua vida cotidiana: 

familiares, amigos, colegas da academia, vizinhos, alunos, colegas de trabalho e outros 

envolvidos em relações profissionais, profissionais de saúde, taxistas, estranhos na rua, 

desconhecidos no supermercado, no cabeleireiro ou na fila do teatro, considerando, 

ainda, entrevistas e diálogos espontâneos na tv e no rádio. 

Nossas investigações nos propiciaram não apenas evidências de que as marcas 

adquirem significados próprios quando usadas lingüisticamente – no que se inclua que 

significados são estes, mas também de como este processo ocorre. Em relação ao 

primeiro aspecto, os diversos significados a que chegamos (mais de cem) podem ser 

compreendidos como signos identitários, estatutários e de valor. Em relação aos 



primeiros, as marcas são usadas tanto para se projetar ou inferir identidades positivas 

(vide HALL, 2003), quanto estigmas (conforme GOFFMAN, 1988). No aspecto 

estatutário, as marcas são usadas para estabelecer distinção social (nos termos de 

BOURDIEU, 2006). Finalmente, também são usadas como reflexos de valores humanos 

(ROKEACH, 1968). 

O meio pelo qual as pessoas definem tais significados, por sua vez, ocorrem por 

diferentes meios, que podemos classificar como aspectos paralingüísticos, 

extralingüísticos e interacionais. No primeiro grupo, identificamos elementos de 

prosódia (acentuação, altura da voz, duração das elocuções, entoações e tons) e 

variações ortoépicas, tais como variações dialetais e os chamados “barbarismos” 

fonéticos. Em relação aos aspectos extralingüísticos, nos deparamos com os 

movimentos cinésicos – nomeadamente: contatos visuais, expressões faciais, 

movimentos da cabeça, movimentos dêiticos e postura. Finalmente, os aspectos 

interacionais dizem respeito à visão êmica dos interlocutores – alternância de códigos, 

cenário, conhecimento de mundo e contexto – à forma como estes projetam seu eu em 

sua alteridade – no que identificamos a projeção de suas faces e seus alinhamentos 

pessoais. 

Para ilustrar a forma como estes aspectos fazem sentido e levam aos significados 

em questão, podemos tomar um exemplo do nosso corpus. Estavam duas alunas de 

graduação, de aproximadamente 20 anos, conversando no corredor da faculdade. Uma 

delas pergunta à outra: “Visse [fulaninha]? Camisa da Diesel! É caríssima, menina...”. 

A outra não se faz de rogada e responde: “Não é? Mas como é que pode usar uma 

camisa da Diesel com uma calça daquela, que nem é de marca?”. Temos aqui uma 

indicação de que a aluna mencionada, apesar de estar com uma camisa da marca Diesel, 

não sabe como combiná-la com as demais peças de suas vestes. O uso da marca em 

questão apresenta-se como uma clara busca de distinção das alunas em relação àquela 

mencionada, o que ocorre também com uma estigmatização da mesma. 

Mas como isto faz sentido? Foneticamente falando, durante a elocução de 

ambas, quando da menção ao nome da marca, sua sílaba tônica foi pronunciada com 

ênfase maior que a normal, acompanhada de aumento na altura de suas vozes; na 

elocução da segunda, o mesmo ocorre com a palavra “daquela”. Com isto, elas estão 

enfatizando o valor distintivo da marca e o confrontando com um produto assumido 

como genérico. Além disto, quando a segunda interlocutora responde à questão posta 

pela primeira com uma outra pergunta, está sugerindo que a vítima do comentário não é 



adequada àquela marca, uma vez que não sabe como usá-la, como combiná-la com as 

demais roupas que veste. 

Por outro lado, há que ser dito que as interlocutoras aproximaram-se ao 

começarem a falar do assunto em questão, criando um ambiente interacional íntimo e 

com certa barreira à participação de terceiros, o que possibilita o tipo de comentário que 

fizeram. 

Finalmente, do ponto de vista do compartilhamento de uma visão êmica acerca 

da situação, é a concordância tácita de ambas de que sejam conhecedoras de moda que 

sugere que a primeira estava inadequadamente vestida em relação à marca em questão. 

Isto aponta ainda para o fato de elas estarem também projetando suas faces ideais uma 

para outra. 

 

 

Considerações finais 

 

Entendemos que a filosofia ulterior de Wittgenstein nos propicia um horizonte 

de reflexões acerca da relação entre cultura e consumo, sobremaneira no concernente a 

como a cultura, por meio das interações sociais, tem a capacidade de definir o 

significado último dos signos de consumo. 

Por trás desta premissa encontra-se não apenas uma nova e inesgotável fonte de 

conhecimento de nossas sociedades, mas, ainda mais importante, um meio de 

compreender como, em última instância, a estrutura econômica seja subsumida à 

cultura. 

Entendemos que nossa proposta de que, através na noção de consumo simbólico, 

possamos chegar ao verdadeiro significado das marcas por meio das interações sociais 

apresente-se sob uma perspectiva humanista. Num mundo governado pela racionalidade 

técnica, não é difícil realizar que a supremacia de sua dimensão sistêmica sobre a vida 

cotidiana seja um movimento que ousaríamos apontar como “antinatural”, no que 

apenas o resgate do plano cultural pode vir a apontar meios de recuperarmos o vivido no 

consumo nas sociedades [pós?]modernas. 
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