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TRABALHO, PRODUÇÃO E MERCADORIA: UMA ANÁLISE DO CONSUMO 

NO NOVO CAPITALISMO 

 

RESUMO 

Em perspectiva social, o trabalho é elemento fundamental para a construção 

objetiva da sociedade, tanto no aspecto material quanto espiritual. Nesta 

perspectiva, na amplitude dos valores conferidos à mercadoria, a busca pela 

eficiência na produção possibilitou a instauração de conflitos que deixaram 

sulcos profundos nas tessituras da relação produtiva. Com as mudanças 

advindas da capacidade de ampliação da produção, a mercadoria ganhou 

posição de destaque na conjuntura social, fortalecendo um sistema de 

retroalimentação. Esta lógica seria demasiado insuficiente se estivesse 

alicerçada apenas na busca de atendimento das demandas sociais vinculadas 

às mercadorias, e é justamente aí que se instauram medidas que vão para 

além do necessário, ganhando força naquilo que pode ser tido como o 

infindável no aspecto humano, o elemento do desejo. Esta proposta é produto 

de pesquisa em andamento, vinculada ao Doutorado do PPGS-UFG, intitulada 

como TRABALHO E SAÚDE: O HUMANO, O DESEJO E O CONSUMO e tem 

por finalidade desenvolver análise crítica sobre o indivíduo na sociedade de 

consumo. 

 

PALAVRAS-CHAVE: trabalho; mercadoria; consumo 

 

 

Tendo por referência a abordagem hegeliana, o trabalho é 

reconhecido como o grande elemento que possibilita ao humano o seu 

processo de humanização, uma vez que, nesta atividade o indivíduo 

desenvolve suas habilidades, com a possibilidade de ampliação de suas 

capacidades e elaborações subjetivas (HEGEL, 1988). A análise de Marx 

(1818-1883) é consoante a esta definição, uma vez que através do trabalho o 

indivíduo tem a possibilidade de objetivação de sua consciência, demonstrando 

assim, em suas produções, este atributo exclusivo do humano, no entanto, 

quando o trabalho possibilita a produção de riqueza e esta, por sua vez, 

vinculada à imperiosa distinção da economia política, o cenário se mostra bem 
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distinto: “Afirmo, todavia, que o trabalho em si, não só nas presentes 

condições, mas universalmente, na medida em que a sua finalidade se resume 

ao aumento da riqueza, é pernicioso e deletério (...)” (MARX, 1993 p. 108). 

É na práxis produtiva, nas estruturações do capitalismo, que estas 

análises demonstrarão seu relevante distanciamento, uma vez que é posto em 

relevo as circunstâncias que foram construídas historicamente, na 

materialidade da produção. Destas, uma que pode ser citada com significativo 

destaque é a divergência entre as necessidades e os desejos envoltos em um 

sistema de produção determinado, ou seja, os meios desenvolvidos para a 

efetividade da produção, através da mercadoria, são destoantes entre os donos 

dos meios de produção e a força produtiva. Na etapa final deste processo, a 

mercadoria que foi produzida, não é capaz de apresentar os traços de 

humanização que ali foram desencadeados, antes disso, oculta as 

incongruências aí contidas: “A mercadoria é misteriosa simplesmente por 

encobrir as características sociais do próprio trabalho dos homens” (MARX, 

2010, p.94). Das circunstâncias aí encobertas, uma que pode ser tida como 

fundamental característica do processo produtivo capitalista está no legado de 

desumanização frente à própria mercadoria: 

 

Esta efetivação do trabalho aparece ao estado nacional-econômico 
como desefetivação do trabalhador, a objetivação como perda do 
objeto e servidão ao objeto, a apropriação como estranhamento, 
como alienação. 
A efetivação do trabalho tanto aparece como desefetivação que o 
trabalhador é desefetivado até morrer de fome” (MARX, 2008, p.80). 

 

Este estranhamento promove um distanciamento entre o trabalhador 

e o produto de seu trabalho, negando sua humanidade ao objetivar a 

consciência de outrem; a partir do momento em que não possui mais a 

capacidade de ter pleno domínio sobre sua energia vital, que foi vendida como 

mercadoria no processo de produção. Nesta perspectiva, é inegável que o 

indivíduo está sendo desapropriado de seus atributos de trabalhador, ou 

melhor, de humanidade, em função de um fortalecimento da própria mercadoria 

que, de certa forma, ganha força frente à força produtiva: “(...) que existe, fora 

dele, independente dele e estranha a ele, tornando-se uma potência autônoma 

diante dele, que a vida que ele concedeu ao objeto se lhe defronta hostil e 
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estranha” (MARX, 2008, p.81). Seguindo estas reflexões é possível constatar 

que a lógica endógena a este Capitalismo possui características de exploração, 

uma vez que o fortalecimento do mundo da mercadoria exige o 

enfraquecimento do mundo do trabalhador, ou seja, a valorização de um 

pressupõe a desvalorização do outro. Este processo de produção de valor traz 

o conflito em seu bojo, pois se constitui em terreno de luta de classes, com 

desejos e necessidades práticas significativamente divergentes. Com estas 

características, é natural que o trabalho seja evitado a todo o custo, sendo 

oposto aos atributos do prazer e da realização. Eis que divergências 

insolventes se instauram, pois enquanto uma classe pretende a efetividade da 

produção, a outra desenvolverá meios de realizar o produto com o mínimo de 

desrealização de si. 

Neste processo de produção, uma das questões que estará em 

pauta para o capitalista é a possibilidade de dirigir a produção com o menor 

tempo possível, pois o valor de uma mercadoria será tanto maior quanto menor 

for o tempo gasto com sua produção. Esta lógica se mostra evidente com o 

entendimento de que o custo com a produção ampliar-se-á na medida em que 

for aumentado o quantitativo produzido em determinada escala de tempo 

(MARX, 2010). Partindo desta reflexão, esta relação conflituosa de interesses 

na realidade produtiva reforça sua evidência, pois aquele que comprou a força 

de trabalho fará o que estiver ao seu alcance para intensificar a produção em 

menor tempo, inclusive, se possível for, alterar até mesmo as convenções do 

tempo médio na atividade produtiva:  

 

A normalidade dos fatores materiais do trabalho não depende do 
trabalhador, mas do capitalista. Outra condição é a normalidade da 
própria força de trabalho. Deve possuir o grau médio de habilidade, 
destreza e rapidez reinantes na especialidade em que se aplica. Mas 
nosso capitalista comprou no mercado força de trabalho de qualidade 
normal. Essa força tem de ser gasta conforme a quantidade média de 
esforço estabelecida pelo costume, de acordo com o grau de 
intensidade socialmente usual. O capitalista está cuidadosamente 
atento a isto, e zela também por que não se passe o tempo sem 
trabalho. Comprou a força de trabalho por prazo determinado. 
Empenha-se por ter o que é seu (MARX, 2010, p.229). 

 

Daí a justificativa fundamental para que a classe capitalista exerça 

um controle minucioso sobre o tempo e o trabalho, uma vez que isto acarretará 
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em mais-valor. Neste sentido, no contexto do capitalismo industrial, técnicas 

foram desenvolvidas com o objetivo de ampliar a quantidade de mercadoria 

produzida no mesmo tempo de trabalho. 

Pelo fato da busca do aumento da produtividade confrontar 

diretamente com os interesses dos trabalhadores, foi fundamental o 

desenvolvimento de ideias, conceitos e ações práticas que alterassem tanto o 

ritmo da produção quanto a cultura estabelecida acerca da ética do trabalho. 

Uma das medidas desenvolvidas, neste contexto, para o fortalecimento da 

disciplina e o melhor aproveitamento das massas ociosas ou mesmo as 

onerosas para o Estado, foi a proposta de Jeremy Bentham (1748-1832), que 

teceu as linhas fundamentais do processo de engenharia, que trazia a seguinte 

prescrição:  

 

Aplicável a qualquer sorte de estabelecimento, no qual pessoas de 
qualquer tipo necessitem ser mantidas sob inspeção; em particular às 
casas penitenciárias, prisões, casas de indústria, casas de trabalho, 
casas para pobres, manufaturas, hospícios, lazaretos, hospitais e 
escolas (BENTHAM, 2008, p.15). 

 

Como já foi afirmado, tais medidas pressupunham a constrição da 

ação em benefício da produtividade prática e da nulidade das iniciativas, 

transformando os seres em peças instrumentalizáveis, configurando-se no 

Templo da Razão, no entanto, trazia elementos sutis, intricados à vivência dos 

indivíduos na realidade do consumo, possibilitando que o trabalho fosse 

reconhecido como amálgama social, da qual todos deveriam estar 

profundamente vinculados. Aqui não se encontra apenas uma técnica, mas a 

busca de mudanças verticalizadas sobre o trabalho, na perspectiva do 

trabalhador:  

 

Se um homem não trabalhar, ele não tem nada a fazer, da manhã à 
noite, a não ser comer seu duro pão e tomar sua água, sem uma 
alma com quem falar. Se ele trabalhar, seu tempo será ocupado, e 
ele terá sua carne e sua cerveja ou seja lá o que seus ganhos lhe 
permitirem, e ele não fará um gesto sem conseguir alguma coisa, a 
qual ele não obteria de outra forma. Este estímulo é necessário para 
que ele dê o máximo de si, mas mais do que isso não é necessário. É 
necessário que todo esforço que ele faça tenha sua recompensa; 
mas não é necessário que essa recompensa seja tão grande, ou 
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quase tão grande, quanto a que ele teria se trabalhasse em outro 
local (BENTHAM, 2008, p.53). 

 

Constata-se assim, não apenas o desenvolvimento de medidas que 

possibilitariam o disciplinamento do trabalhador, mais que isso, a implantação 

de valores que o fizessem ir de encontro à atividade que, por excelência, o 

desumanizava: “Na casa de trabalho, o princípio se aplica ao trabalhador: 

formula a dupla ideia da prima-recompensa por uma parte e a multa sanção por 

outra. Implica neste sentido uma técnica disciplinar muito precisa: criar o 

sentido do dever no trabalhador recorrendo ao estímulo financeiro” 

(GAUDEMAR, 1991, p.67)1 

Desta forma, fica evidenciado que a circunstância do consumo 

sempre esteve vinculada ao capitalismo, mesmo porque, como afirmara Marx, 

é atividade pertinente à prática social, agregadora dos indivíduos, vinculada à 

necessidade humana de subsistência e manutenção da própria vida, no 

entanto, nesta prática social, na relação de troca as mercadorias deixam de ser 

vista como tais, reconfiguradas pelo valor de uso e valor de troca: “O que, na 

prática, interessa aos que trocam os produtos é saber quanto de outras 

mercadorias podem receber pela sua (...)” (MARX, 2010, p.96). Esta afirmação 

já aponta a outra análise, que é a busca da proporção entre os produtos que se 

trocam, ou seja, como transformar este valor socialmente estabelecido em 

moeda, para que as trocas se deem em parâmetro de equivalência. Aqui, a 

abstenção desta análise se dará propositalmente, em função do recorte dado à 

mercadoria e seu jogo de relações na prática social. Deixando de lado o 

recurso digressivo, é possível constatar que Marx já percebia no exercício 

social das trocas de mercadorias, no século XIX, que estas traziam consigo 

uma força que lhes era própria, que as lançava a um patamar de autonomia 

frente aos seus produtores. Este acontecimento denominado como fetichismo 

da mercadoria, não se vê desvinculado ao caráter social, próprio do trabalho 

que produz mercadorias, mas possibilita demonstrar como o produto do 

                                                             
1
 “En la casa de trabajo, el principio se aplica al trabajador: formula la doble idea de la prima-

recompensa por una parte y la multa-sanción por outra. Implica en este sentido una técnica 
disciplinaria muy precisa: crear el sentido del deber en el trabajador recurriendo al estímulo 
financiero" (GAUDEMAR, 1991, p.67). Tradução livre. 
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trabalho ganha significância social, chegando a valer mais que o próprio 

trabalhador bem como ao que é em si mesmo: 

 

Há uma relação física entre coisas físicas. Mas a forma mercadoria e 
a relação de valor entre os produtos do trabalho, a qual caracteriza 
essa forma, nada têm a ver com a natureza física desses produtos, 
nem com as relações materiais dela decorrentes. Uma relação social 
definida, estabelecida entre os homens, assume a forma 
fantasmagórica de uma relação entre coisas. Para encontrar um 
símile, temos de recorrer à região nebulosa da crença. Aí os produtos 
do cérebro humano parecem dotados de vida própria, figuras 
autônomas que mantêm relações entre si e com os seres humanos. É 
o que ocorre os produtos da mão humana, no mundo das 
mercadorias. Chamo a isso de fetichismo, que está sempre grudado 
aos produtos do trabalho, quando são gerados como mercadorias. É 
inseparável da produção de mercadorias (MARX, 2010, p.94). 

 

Esta análise evidencia que a relação social, desenvolvida através da 

mercadoria, tinha tal relevância que chegava a ser superior ao próprio produto 

do trabalho em si e isto permite inferir – tendo por referência os textos de O 

Panóptico de Bentham – que a busca pelos frutos da produção era intrínseca 

ao humano e estar excluído deste processo seria estar alijado da própria 

humanidade. É importante frisar aqui que a este contexto não se aplica o 

conceito sociedade de consumo, pois mesmo com sua efetividade na prática 

social, ainda não havia franco desenvolvimento destes elementos, apoiados 

por uma indústria midiática. Muito do consumo aqui desenvolvido restringia-se 

aos elementos básicos, dos quais permite a afirmação de Marx sobre o 

processo de animalização do humano frente ao trabalho e a produção de 

mercadorias (MARX, 2008). 

Ao longo do desenvolvimento do Capitalismo as técnicas utilizadas 

para intensificar a produção de mercadorias, objetivando minimizar os atritos 

na relação de produção – desde a imposição de medidas de engenharia até a 

inculcação de valores – ganharam relevo e foram ganhando aplicabilidade. 

Neste aspecto, é impossível não citar o taylorismo, que se deu no início do 

século XX, com Frederick Winslow Taylor (1856-1915) que “(...) buscava uma 

resposta ao problema específico de como controlar melhor o trabalho alienado 

– isto é, a força de trabalho comprada e vendida” (BRAVERMAN, 1981, p.85-

86). Este problema de inadequação entre os desejos do dono dos meios de 

produção e a classe produtora das mercadorias, com já foi afirmado, é algo 
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indissolúvel, pois tem por fundamento interesses e desejos que são conflitantes 

em sua gênese. A contribuição de Taylor foi fundamental como fornecimento 

de medidas que objetivavam diminuir o que era visto como oposto à atividade 

produtiva: as porosidades do trabalho. É fácil constatar que as afirmações 

desenvolvidas acerca do que se pretendia combater estavam carregadas de 

juízo de valor, o que pressupõe o embasamento em valores tidos como morais 

vinculados ao trabalho: “Da parte dos homens, o maior obstáculo para atingir 

esse padrão é o ritmo lento que eles adotam, ou a vadiação ou ‘moleza’, o 

marcar-passo, como é chamado” (BRAVERMAN, 1981, p.91). A contribuição 

de Taylor foi fundamental, pois elevou o conceito de controle a um plano 

inteiramente novo, possibilitando um processo de racionalização tamanho que 

toda a atividade intelectiva deveria ser banida da oficina, mas sim, centrada no 

departamento de planejamento ou projeto. Desta forma, o trabalho deixou de 

ser uma atividade desenvolvida em sua totalidade pelo trabalhador e passou a 

ser função fragmentada, ganhando a característica de lugares distintos, assim 

como também o eram os distintos grupos de trabalhadores. 

Este processo de racionalização do trabalho ganhou amplo 

desenvolvimento através do fordismo, pois foi com Henry Ford (1863-1947) que 

tais medidas ganharam força e aplicabilidade, com o objetivo de forjar um novo 

tipo de trabalhador, que se enquadrasse dentro da lógica produtiva, que fosse 

suscetível aos processos de gerenciamento, objetivando assim o atendimento 

às necessidades produtivas e o escoamento da produção. Vale ressaltar que 

no aspecto mercadológico, o fordismo significou importante passo para o 

mundo da mercadoria efetivando a lógica do consumo de massa, significando 

em um novo sistema de reprodução da força de trabalho, com uma política de 

gerência muito específica, uma nova estética: “O que havia de especial em 

Ford (e que, em última análise, distingue o fordismo do taylorismo) era a sua 

visão, seu reconhecimento explícito de que produção de massa significa 

consumo de massa” (HARVEY, 2012, p.121). 

É importante ressaltar que os elementos de resistência a tais 

modelos exerceram força significativa, caso contrário, aqui se instauraria uma 

contradição ao que foi apresentado anteriormente acerca da realidade 

produtiva: o elemento de indissolubilidade dos interesses divergentes para a 

produção da mercadoria. Como ilustração a esta afirmativa é possível constatar 
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que Ford utilizava, preponderantemente, mão de obra imigrante no seu sistema 

de produção, na tentativa de conseguir maior passividade e adequação ao 

novo sistema produtivo, ainda assim, a rotatividade da força de trabalho 

mostrou-se assombrosamente alta (BRAVERMAN, 1981); (HARVEY, 2012). 

Foi com o keynesianismo que o sistema fordista ganhou expansão, 

com as políticas do pleno emprego a administração científica racionalizou os 

interesses corporativos, objetivando adequar-se a este modelo de produção. 

Nesta configuração, o fordismo que se desenvolveu no pós-guerra não foi mero 

sistema de produção de massa, pois se apoiou na estética do modernismo, 

objetivando a funcionalidade e a eficiência que, através de um sólido 

investimento estrangeiro possibilitou a criação de mercado de massa global, 

globalizando assim, ofertas e demandas. Foi este processo de globalização 

que possibilitou a instauração da hegemonia norte-americana neste novo 

cenário econômico, sendo que o lastro desta homogeneização se deu através 

do dólar, como moeda reguladora de todo este processo. Nesta composição é 

inegável a utilização da força coercitiva dos valores culturais sobre a 

sociedade, acerca do não trabalho, fazendo com que indivíduos adequassem, 

cada vez mais, à nova estética moderna que se disseminava: 

 

O pleno emprego como característica indispensável de uma 
“sociedade normal” implicava tanto um dever aceito universalmente, 
como um desejo compartilhado por toda a comunidade e elevado à 
categoria de direito universal. 
Definir uma norma é definir, também, como se dará fora dela. A ética 
do trabalho encerrava, por exemplo, o fenômeno do desemprego: não 
trabalhar era “anormal”. E, como podia se esperar, insistente 
presença dos pobres se explicava, alternativamente, pela falta de 
trabalho e pela falta de disposição para o trabalho (BAUMAN, 2000, 
p. 63).

2
 

 

Esta rigidez, própria do fordismo, pode ser constatada em diversos 

elementos difundidos na linha de produção, dos trabalhadores aos padrões 

estéticos da própria mercadoria, que seguiam o modelo do padrão em massa.  

                                                             
2
 El pleno empleo como una característica indispensable de una "sociedad normal" implicaba 

tanto un deber aceptado universal y voluntariamente, como un deseo compartido por toda la 
comunidad y elevado al rango de derecho universal. 
Definir una norma es definir, también, cuanto queda fuera de ella. La ética del trabajo 
encerraba por ejemplo, el fenómeno del desempleo: no trabajar era "anormal". Y, como podia 
esperarse, insistente presencia de los pobres se explicaba, alternativamente, por la falta de 
trabajo o por la falta de disposición para el trabajo (BAUMAN, 2000, p. 63). Tradução livre. 
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O Sr. Henry Ford pretendia atingir as diversas camadas sociais, com 

uma produção de mercadoria muito específica, o que muitos denominam como 

uma proposta de democratização do consumo. Fazer parte das alegrias do 

consumo se tornou um modelo a ser seguido, não mais apenas representado 

como objetivo a alcançar, mas o êxtase de uma felicidade que o mundo do 

trabalho proporcionaria. Desta forma, o discurso do fordismo esteve embebido 

de tonalidades de serviço social, uma vez que pretendia retirar os indivíduos da 

condição de pobreza, proporcionando-lhes o acesso à mercadoria, desta 

forma, pode-se constatar que a possibilidade do consumo ganhava reforço, 

com a tônica de inserção no social vigente: 

 

Ser pobre significa estar excluído do que se considera uma “vida 
normal”; é “não estar a altura dos demais”. Isto gera sentimentos de 
vergonha ou de culpa, que produzem uma redução da autoestima. A 
pobreza implica, também, ter fechadas as oportunidades para uma 
“vida feliz”; não poder acessar os “oferecimentos da vida”. 

(...) 
Em uma sociedade de consumo, a “vida normal” é a dos 
consumidores, sempre preocupados em eleger entre a grande 
variedade de oportunidades, sensações prazerosas e ricas 
experiências que o mundo lhes oferece (BAUMAN, 2000, p.64).

3
 

 

Como é possível constatar, os pressupostos de moralidade e valores 

frente à vida social, na perspectiva do consumo, foram sempre referendados 

como justificativa plausível para o mundo da mercadoria que, cada vez mais, 

ganhava força avassaladora. Uma vez construído um padrão de consumo, 

consolida-se o crescente volume da produção. Evidentemente, a grande 

variedade de oportunidades pode ser tida como herança de um mercado que 

intensificava vertiginosamente sua produção, mas que não condiz, em 

totalidade com a massificação do consumo de massa. Tanto o é que na 

produção dos veículos, no modelo fordista é afirmado categoricamente que 

cada cliente teria a ampla capacidade de escolha sobre o veículo e a cor, 

                                                             
3
 Ser pobre significa estar excluído de lo que se considera una “vida normal”; es “no estar a la 

altura de los demás”. Esto genera sentimientos de vergüenza o de culpa, que producen una 
reducción de la autoestima. La pobreza implica, también, tener cerradas las oportunidades para 
una “vida feliz”; no poder aceptar los “ofrecimientos de la vida”. 

(...) 
En una sociedad de consumo, “la vida normal” es la de los consumidores, siempre 
preocupados por elegir entre la gran variedad de oportunidades, sensacines placenteras y ricas 
experiências que el mundo les oferece (BAUMAN, 2000, p. 64). Tradução livre. 
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desde que fosse o Ford T, preto. Com relação a esta irônica proposição neste 

mercado de consumo, fica clara a posição de exclusão da escolha: “Liberdade 

seria não eleger entre o preto e branco, mas sair desta escolha pré-

estabelecida” (ADORNO, 2008, p.128). 

Esta proposta de massificação está intricada com a questão da 

técnica que, nos processos de produção, foi desenvolvida em profundidade 

pelos processos de engenharia, desde o controle sobre o tempo e movimento: 

“Certo, os fenômenos de massa não constituem uma novidade e, não obstante, 

o conceito de massa relaciona-se, habitualmente, com a nossa moderna 

civilização técnica” (ADORNO; HORKHEIMER, 1973, p.93). Os acontecimentos 

de massa são próprios da conjuntura social, das demandas que se impõem às 

agregações coletivas, no entanto, a massificação se deu pelas medidas 

adotadas no sentido de avolumar a produção, com a minimização do tempo, 

justificando o consumo, transformando-o em uma necessidade: “Na sociedade 

moderna, a técnica já adquiriu uma estrutura e uma posição específicas, cuja 

relação com as necessidades dos homens é profundamente incongruente” 

(ADORNO; HORKHEIMER, 1973, p.98). 

Com a finalidade de demonstração de que a estética do consumo 

estava fortemente vinculada a este momento da produção, chegando a ser 

denominada como política social, vale fazer um reporte ao próprio Ford. Em 

determinada ocasião, como resposta a um acionista que tinha o interesse de 

maior participação nos lucros, foi solicitado o aumento do valor dos veículos 

vendidos. Como resposta a esta solicitação temos o claro argumento de Ford, 

recolhida de uma carta escrita: 

 

Negócios e indústria são, antes de tudo, um serviço público. Estamos 
organizados para fazer o melhor que pudermos em todos os lugares 
e para todos os interessados. Não acredito que devamos ter um lucro 
exorbitante sobre nossos carros. Um lucro razoável está certo, mas 
não demais. Portanto, minha política tem sido a de forçar os preços 
dos carros para baixo assim que a produção o permite, e beneficiar 
os usuários e trabalhadores, o que tem resultado em lucros 
surpreendentemente grandes para nós (SROUR, 2000, p. 194). 

 

Nesta citação é possível constatar uma contradição bastante 

interessante, pois na afirmação de se buscar um lucro razoável pretende-se 

transmitir a ideia de um benefício social através da redução dos preços, 
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possibilitando maior participação nos benefícios do consumo, no entanto, em 

algumas palavras adiante, a verdadeira intenção se manifesta: a lógica do 

consumo de massa é atingir o maior número possível de consumidores, com 

uma produção estética padronizada que, por sua vez, geraria lucros 

exorbitantes. 

Com a criação dos valores e hábitos a serem atendidos dentro desta 

civilização técnica é comum que os indivíduos estejam imbuídos de um desejo 

de consumo, pela simples circunstâncias de identificação. No entanto, diante 

do processo de globalização que o Capitalismo instaura, o sistema fordista não 

conseguia resolver diversos problemas que se avolumavam socialmente, que 

podem ser citados: o excedente de produção, o surgimento de um fordismo 

periférico e a fragilização do keynesianismo. Assim, os pontos de força do 

fordismo, tais como, o Estado de bem-estar social, o salário real e o poder 

sindical organizado, em relação diametralmente oposta, transformaram-se em 

virtude governamental pelos neoconservadores e, mesmo os Estados que, 

ideologicamente, pretendiam não ser tão intervencionistas mudam suas formas 

de ação, pois precisam de atenção e zelo neste mercado financeiro instável 

(HARVEY, 2012). 

Desta maneira, o novo mercado econômico exigia mudanças em 

profundidade neste novo cenário, caracterizado pela flexibilização da 

economia, que reverberou a todos os setores, tais como as relações de 

trabalho, produção, a mercadoria, ao consumo e tantas outras. No entanto, 

mesmo nesta nova configuração da acumulação flexível, é possível constatar 

que foram mantidas três características fundamentais do modo de produção 

capitalista: “(...) Primeira: é voltado para o crescimento; segunda: este 

crescimento em valores reais se apoia na exploração do trabalho vivo no 

universo da produção e, terceira: o capitalismo tem uma intrínseca dinâmica 

tecnológica e organizacional” (ANTUNES, 2011, p. 29). Como ilustração desta 

transformação/adequação no processo produtivo, é possível constatar que 

agora objetiva-se criar demandas personalizadas, buscando atingir a amplitude 

de mercado. 

As mudanças que se processaram neste novo cenário econômico se 

deram pela necessidade de adaptar-se às novas conjunturas, que não mais 

acolheriam os modelos de fixidez das estruturas, uma vez que a instabilidade e 
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as rápidas mudanças geravam a tônica do novo capitalismo: “(...) em épocas 

de dificuldades econômicas e de intensificação da concorrência, capitalistas 

individuais são obrigados a acelerar o giro do seu capital; quem é mais capaz 

de intensificar ou acelerar a produção, a comercialização etc. tem melhores 

condições de sobrevivência” (HARVEY, 2012, p.210). 

É importante frisar que as mudanças no Novo Capitalismo estão 

envoltas nas necessidades de flexibilização, com a possibilidade de 

acompanhar a agilidade dos processos de produção, bem como das 

significâncias do consumo, no entanto, as matrizes operacionais desta 

estrutura econômica foram implantadas em profundidade. Como já foi afirmado, 

estas transformações ocasionaram mudanças nos padrões estéticos, nas 

relações sociais com o trabalho e a mercadoria e, neste aspecto, a maquinaria 

publicitária exerceu um significativo papel: 

 

Durante o período de desenvolvimento e consolidação do 
Capitalismo, aconteceu uma rápida e profunda revolução nos padrões 
de comportamento humano e de conduta social, o que modificou 
significativamente os períodos posteriores, criando condições para a 
consolidação daquela que viria a ser uma sociedade onde o consumo 
se converteu em uma expressão emblemática do sujeito: a sociedade 
contemporânea. O capitalismo trouxe não apenas transformações na 
esfera econômica como também na esfera social, o que gerou 
mudanças culturais relevantes. Foi um período que acarretou a 
liberação social e esta estava intimamente associada à liberação 
pessoal. A indústria publicitária acompanhou algumas dessas 
mudanças, convertendo revoluções socioculturais em revoluções 
comerciais (OLIVEIRA, 2006, p. 31). 

 

No aspecto destas revoluções socioculturais, existem divergências 

teóricas em admitir as causas que possibilitaram o desencadear de 

determinadas transformações. Como afirma Harvey, alguns admitem que os 

movimentos contraculturais dos anos 60 criaram um ambiente de demanda não 

atendida e repressão de desejos, que o capitalismo, ironicamente, pôs-se a 

atender em forma de mercadoria; outros admitem  que o mercado, no seu 

excedente de produção se viu forçado a produzir desejos. O referido autor, ao 

usar determinado argumento, pretende demonstrar que, independente das 

motivações socioculturais, a publicidade aproveitou-se do cenário social, 

político e econômico deste contexto para consolidar-se como a arte oficial do 

capitalismo (Cf. HARVEY, 2010, p.65). 
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Com a publicidade, o Capitalismo atravessa os acontecimentos 

históricos trazendo sua tônica, deixando marcas indeléveis no acontecimento 

da humanidade, fazendo com que a cultura – enquanto criação humana – 

estivesse submetida aos padrões da técnica e da produção, pois o que 

contabiliza é o procedimento eficaz: “A técnica é a essência desse saber, que 

não visa conceitos e imagens, nem o prazer do discernimento, mas o método, 

a utilização do trabalho de outros, o capital” (ADORNO; HORKHEIMER, 1985a, 

p.20). Nesta perspectiva o humano tem perdido sua individuação, enquanto 

capacidade reflexiva, de análise sobre as circunstâncias que o permeiam, bem 

como a si mesmo. 

É importante que fique claro que as afirmações de Adorno não 

pressupõem que os indivíduos não estejam vinculados ao grupo, mesmo 

porque isto é condição sine qua non para a existência social, bem como à 

percepção de si: “O indivíduo particular deve ao universal a possibilidade de 

sua existência; o pensar dá testemunho disso, ele que, por sua parte, é uma 

condição universal e, portanto, social” (ADORNO, 1995, p.187). Esta 

elaboração, que remonta aos postulados cartesianos não se fixa unicamente 

na abordagem cognitivo-racional acerca da individuação como percepção de si, 

mas na necessária afirmação da subjetividade, para que a consciência não 

esteja limitada aos padrões de coisificação. Não se pretende aqui desenvolver 

análises ontológicas, mas trazer à tona elementos fundamentais da práxis, 

envoltos pelas brumas da ideologia, tão bem disseminada pela técnica, que 

tende a eclipsar o indivíduo frente à vida, na sua prática de trabalho e de 

consumo.  

A necessária percepção da distinção entre sujeito e objeto 

possibilitará ao indivíduo assumir as rupturas fundamentais da existência 

humana, salutares reconhecimento de si como sujeito de desejo em que, por 

mais que se queira, jamais haverá fusão entre o ser desejante o objeto 

desejado, em que a arte do capitalismo tanto tem afirmado ao contrário. 

Para que tais elaborações ganhem relevo é imprescindível que se 

utilize de um recurso digressivo através de algumas fundamentações 

psicanalíticas. Em Projeto para uma psicologia científica (1895), Sigmund 

Freud (1856-1939) demonstra que a marca constitutiva do indivíduo no 

organismo social é a situação do desamparo, que se estrutura no exercício 
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cotidiano do indivíduo em adaptar-se às circunstâncias da vivência gregária, 

que o fará remeter sensorialmente a uma completude perdida. Por sua vez, 

esta pseudocompletude se deu em uma experimentação da criança na relação 

materna, pois em sua vivência psicofísica, mediante sua fragilidade, foi 

necessário que houvesse uma fusão com a mãe, não possibilitando promover 

uma distinção entre estes seres:  

 

(...) em virtude de sua condição de absoluta imaturidade psicofísica, o 
bebê necessitará “fundir-se” com um outro ser, a mãe, para que esta 
reconheça e supra suas necessidades, nutrindo-o concreta e 
simbolicamente. Dessa forma, o processo de gestação não finda com 
o nascimento: a mãe continuará um processo de gestação extra-
uterina, primordial para o desenvolvimento da criança e a posterior 
conquista de sua individuação (OLIVEIRA, 2006, p.74). 

 

O termo utilizado acima, que denota à falsa completude4, se deu 

através das satisfações biofísicas que foram atendidas em determinado 

momento de sua existência, foi neste terreno da imaturidade biológica que se 

constituiu o sujeito psíquico, por isto esta dimensão do ser é tanto estrutural 

quanto estruturante.  

Em Uma dificuldade no caminho da Psicanálise (1917), através de 

abordagem didática, Freud afirma que a grande dificuldade com relação à 

Psicanálise não se dá por dimensões intelectivas, ou seja, não é uma questão 

de compreensão, mas de aceitação, pois é natural que eu me ponha a negar, 

em absoluto, aquilo que venha a expor a fragilidade estruturante de meu eu. Na 

produção em questão é possível constatar esta mobilidade que o indivíduo tem 

a possibilidade de desenvolver na sua relação social, que é saudável à sua 

constituição psíquica, na efetividade da distinção entre sujeito e objeto. Esta 

dimensão narcísica, que se dá com o envolvimento subjetivo com qualquer 

realidade objetiva é algo natural, desde que em situação de desagregação o 

sujeito faça o caminho de volta, de retorno ao eu: 

 

                                                             
4
 Esta simbiose estabelecida, que se constitui pela força da relação da dependência biofísica, 

não possibilita ao ser a compreensão de uma separação entre ele e a mãe, o que Freud 
denomina como narcisismo primário. É com a experiência da vida social que o indivíduo tem a 
possibilidade de dar os primeiros passos para o reconhecimento dos objetos, denominado 
como narcisismo secundário (FREUD, 1996a). 
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Para a completa sanidade, é essencial que a libido não perca essa 
mobilidade plena. Como ilustração dessa situação, podemos pensar 
em uma ameba, cuja substância viscosa desprende pseudópodes, 
prolongamentos pelos quais se estende a substância do corpo, os 
quais, contudo, podem retrair-se a qualquer momento, de modo que a 
forma da massa protoplásmica seja restaurada (FREUD, 1996b, 
p.86). 

 

Desta forma, a compreensão da distinção entre sujeito e objeto 

ganha relevo, na medida em que possibilita ao indivíduo a percepção de si, de 

sua constituição lacunar, que não poderá ser atendida, em absoluto, por 

qualquer circunstância externa. Há uma inegável interferência entre a 

dimensão subjetiva e a realidade objetiva, no entanto, partindo desta análise, 

sempre soará como insanidade a busca de fusão destes elementos ou mesmo 

o ato de tomar uma pela outra: “A primazia do objeto comprova-se pelo fato de 

que este altera qualitativamente as opiniões da consciência coisificada, que 

cultivam uma relação sem atritos com o subjetivismo” (ADORNO, 1995, p.190). 

Este é o jogo pleno, operado pelos mecanismos da publicidade, que oculta sua 

irracionalidade neste processo de racionalização: “A racionalidade técnica hoje 

é a racionalidade da própria dominação. Ela é o caráter compulsivo da 

sociedade alienada de si mesma” (ADORNO; HORKEHEIMER, 1985b, p. 114). 

Constata-se um outro tipo de alienação, diferente daquela assinalada por Marx 

no processo de produção da mercadoria, mas uma circunstância atroz em que 

o indivíduo está alienado de si mesmo, da sua humanidade, não mais pelo 

produto, mas pela coisificação de sua consciência, na ilusória sensação de 

liberdade frente ao mundo, que sequer tem como ser percebido como tal: “(...) 

o mal não deriva da racionalização do nosso mundo mas da irracionalização 

com que essa racionalização atua” (ADORNO, 1973b, p. 98). 

É importante ressaltar que as análises destes frankfurtianos não 

apresentam o encerramento de determinada questão, antes disso, as 

polêmicas são levantadas como sintomas desta operacionalização técnica, que 

submete os elementos da humanidade a uma racionalização prática. O sentido 

desta ressalva se dá pelo fato de que nas produções em questão não será 

encontrado a solução imediata para tais situações na vida social, mesmo 

porque quando isto se dá é natural que se revista com o tom de verdade, 
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próprio dos demagogos que, de forma diversa, vilipendiam a capacidade de 

reflexão humana:  

 

(...) muito se discute, e não sem fundamentos, sobre a técnica de 
domínio das massas. Mas é preciso ter cuidado com a ideia de que 
os demagogos que as usam surgem à margem da sociedade e que, 
depois, por acaso ou em virtude do emprego abusivo de instrumentos 
técnicos de persuasão, obtêm um poder sobre os outros homens, os 
mais justos e pacíficos, passando a agir com assaltantes da diligência 
do progresso (ADORNO, 1973a, p.86). 

 

Se a massificação se desenvolvesse por um determinado 

mecanismo, seria mais fácil de ser atacada, pois seria um ponto específico. No 

entanto, o seu acontecimento, ou seja, a massa é um produto coletivo, que 

proporciona aos sujeitos a ilusão de uma amálgama social, promovendo os 

comportamentos em simetria estética, em que o indivíduo não se vê capaz de 

perceber-se em sua subjetividade: “A identificação, seja com o coletivo ou com 

a figura superpoderosa do Chefe, oferece ao indivíduo um substitutivo 

psicológico para o que, na realidade, lhe falta” (ADORNO, 1973a, p.87). Esta 

dimensão lacunar, apresentada em breve esboço sobre a psicanálise 

freudiana, mostra que este elemento está na dimensão estruturante do ser, que 

o mundo da mercadoria em sua jogada publicitária afirma preencher. 

Em A Indústria Cultural: o esclarecimento como mistificação das 

massas é posto em evidência as circunstâncias de acontecimento desta 

racionalização, que possibilita ao indivíduo a sensação ilusória de liberdade, de 

escolha frente aos elementos que aí são produzidos. Não há sequer a 

necessidade de promover uma redução psicológica nos indivíduos para que 

assimilem determinadas produções, pois os produtos são elaborados com 

tamanha simplicidade, como a intensificação visual, que chegam a inibir a 

atividade intelectual do consumidor (ADORNO, 1985b). Esta esfera de 

racionalização, das esteiras de produção, ganhou espaço coletivo, reeditando a 

relação social já apresentada por Marx: “Os consumidores são os 

trabalhadores e os empregados, os lavradores e os pequenos burgueses. A 

produção capitalista os mantém tão bem presos em corpo e alma que eles 

sucumbem sem resistência ao que lhes é oferecido” (ADORNO, 1985b, p.125). 
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Nesta estética do mesmo, qualquer circunstância que se apresente 

como o diferente é prontamente recusada, pelo mecanismo internalizado de 

não identificação com a consciência coisificada. O próprio mecanismo de 

desejo, algo que se supõe subjetivo por excelência, é adestrado em foco 

definido: 

 

Sob o signo da publicidade, instaura o reino de uma liberdade do 
desejo. Mas nela o desejo nunca é efetivamente liberado – seria o fim 
da ordem social –, o desejo só é liberado na imagem e em doses 
suficientes para provocar os reflexos de angústia e de culpabilidade 
ligados à emergência do desejo. Aliciada pela imagem, mas 
enganada e culpabilizada também por ela, a veleidade de desejo é 
recuperada pela instância social. Profusão de liberdade, contudo 
orquestrada, regressão dirigida em que todas as perversidades são 
resolvidas em favor da ordem: se, na sociedade de consumo, a 
gratificação é imensa, a repressão é também enorme; recebemo-las 
conjuntamente na imagem e no discurso publicitários, que fazem o 
princípio repressivo da realidade atuar no próprio coração do princípio 
de prazer (BAUDRILLARD, 2000, p. 296-297). 

 

Estas veleidades não tem a possibilidade de realização, pois são 

meras instigações do desejo, que nunca esteve de fato na mercadoria, mas na 

fundamental lacuna da condição humana e por isso a indústria cultural 

apresenta-se no paradoxo de ser liberal e pudica em si mesma. Ao mesmo 

tempo que oferece ela priva, uma vez que o mecanismo por excelência operará 

sempre pela não realização: “Oferecer-lhes algo e ao mesmo tempo privá-las 

disso é a mesma coisa. É isso que proporciona a indústria do erotismo” 

(ADORNO, 1985b, p.132). 

O objeto não serve ao atendimento das necessidades, mas a esta 

racionalização, que se faz na integração de uma ideologia, lançando o 

trabalhador, no sonho da aquisição, o que possibilita, por assim dizer, 

parafraseando Baudrillard, que o consumismo precede a produção5. 

Desta forma, é na realização da irrealização que se opera este 

mecanismo que lança os indivíduos à produção para não correrem o risco de 

estarem fora da esfera do consumo, rotinizada na vida moderna, como 

habilidade fecunda de justificativa perene da própria realidade produtiva.  

                                                             
5
Cf.: “Aujourd’hui, les objets sont là avant d’être gagnés, ils anticipent sur la somme d’efforts et 

de travail qu’ils représentent, leur consommation precede pour ainsi dire leur production” 
(Baudrillard, 1990, p. 222). 
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