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RESUMO: O presente artigo é fruto da pesquisa intitulada Relações entre o Global

e Local: Circulação e Uso de Referências de Moda por Grupos de Baixa Renda.

Temos  como  objeto  a  moda,  considerando-a  um  elemento  chave  para  a

compreensão da cultura de consumo. Esta é abordada a partir de suas principais

engrenagens: o efêmero e a valorização da novidade. O principal eixo norteador da

discussão é a relação entre o local e o global – ou entre o universal e o particular.

Pressupõe-se que os símbolos tornados globais são apropriados e ressignificados

de acordo com as realidades locais e nesse contexto a moda torna-se protagonista

para  se  perceber  como  as  tendências  universalizantes  são  incorporadas  e/ou

ressignificadas  em  contexto  local.  Pretende-se  realizar  tal  discussão  enfocando

grupos  de  baixa  renda,  contrapondo-se  à  concepção  que  esses  indivíduos

consomem  apenas  produtos  considerados  de  primeira  necessidade  -  e  estão

excluídos  do  mercado  globalizado  de  bens  simbólicos  -  afastando-se  de

preconceitos que cercam o campo do consumo popular.  A pesquisa empírica  foi

realizada  em  comunidades  localizadas  no  município  de  Santo  André/SP,  que



compõe o  chamado Núcleo Jardim Santo  André,  constituído por  um agrupamento de

favelas que, desde a década de 1980, sofre intervenções de órgãos públicos com intuito

de urbanizar o local. A pesquisa de campo se deu a partir de observações e entrevistas

com os moradores, com o objetivo de avaliar a relação destes com o uso de vestimentas

de marcas globalizadas, com produtos considerados  da moda,  bem como sinalizar as

formas de apropriação e ressignificação dos mesmos.

PALAVRAS CHAVES: consumo popular; moda; global; local. 

A moda  foi  por  muito  tempo  um  tema  marginalizado,  considerado  como  uma

questão pertinente apenas à burguesia, sinônimo da imposição simbólica de uma elite

sobre o restante da população e objeto emblemático da luta social  de classes. A raiz

dessa perspectiva pode ser encontrada no processo histórico, desde o surgimento do

conceito de moda – apresentado pela maioria  dos pesquisadores como o período do

Renascimento no decorrer do século XVI – quando a introdução de novas formas da

indumentária  competiam  às  classes  superiores  e,  logo  que  fossem  “copiadas”  pelas

classes  inferiores  perdiam  o  caráter  distintivo  para  as  primeiras  que  rapidamente

buscavam se diferenciar (Simmel, 2008).

O processo de desenvolvimento de vestuário em larga escala, que se consolidou

após a Segunda Guerra Mundial1, possibilitou a difusão da moda à toda sociedade, e o

movimento característico do seu nascimento – criação – cópia – criação – acelerou-se,

tornando-se tão efêmero quanto a dinâmica da própria  modernidade.  Para Lipovestky

(1999), a partir do momento em que o princípio que regia a moda – aquele calcado no

prestígio da Alta Costura e de sua importância como um código social – se desqualifica –

diante de um novo contexto trazido com o prêt-à-porter - a moda entra em uma nova fase,

comandada pela lógica do individualismo. O que importa nessa dinâmica é a valorização

de si, em um jogo contínuo de tentativas de agradar, surpreender, perturbar e parecer

jovem (LIPOVESTKY, 1999. p. 141).

 Teoricamente  a  moda  passou  a  ser  acessível,  e  todos  os  indivíduos  tem  a

possibilidade de criar estilos pessoais ou copiar formas criadas por outrem. A expressão

da identidade individual passou a ser a reguladora da dinâmica da moda.

Diante disso -  apoiados por Miller  (2013) que sustenta que  as roupas não são

superficiais, elas são o que faz de nós o que pensamos ser - nos debruçar sobre tal objeto

de pesquisa nos parece tão legítimo como qualquer outro, pois a moda além de ser a

expressão  da  individualidade  –  como  o  indivíduo  vê  e  se  coloca  no  seu  contexto  –

1 Após a Segunda Guerra Mundial, os produtos passaram a ser produzidos em larga escala a partir da criação do  readytowear
pelos Estados Unidos e do prêt-à-porter pela França.



também  pode  nos  indicar  características  especificas  das  conjunturas  econômicas,

culturais e sociais de grupo definido em um determinado tempo e espaço. 

Partimos desse objeto, a moda, – considerada um elemento essencial da cultura de

consumo – e pretendemos identificar os diversos significados acionados no âmbito do

consumo de moda por indivíduos de baixa renda. Contradizendo a posição de que estes

são excluídos do mercado globalizado de moda e que consomem apenas produtos de

primeira necessidade. Dessa forma, contrapomos o pensamento que eleva a moda como

objeto supérfluo e que simboliza a opressão dos tidos excluídos da economia global, e

buscamos identificar e discutir  as relações entre o local  e as tendências mundiais da

moda, consideradas simultâneas e correlatas.

Este estudo tem como objetivo contribuir para a discussão e compreensão acerca

da  relação  entre  o  global  e  o  local,  enfocando  os  modos  de  assimilação  e/ou

ressignificação  das  referências/elementos  associados  à  modernidade  urbano-industrial

como  tendências  homogeneizantes.  Assim,  apreendendo  as  maneiras  como  as

tendências  universalizantes/homogeneizadoras  da  moda  estrategicamente  voltadas  a

classes mais abastadas - são apropriadas e/ou ressignificadas por integrantes de grupos

de baixa renda. 

A moda em uma dinâmica relacional: global x local

Globalização é um termo que está na moda, está na ordem do dia (Bauman, 1999.

p. 5). É uma palavra utilizada por todo o mundo associada a diversos contextos, como por

exemplo,  a  globalização  de  empresas,  de  marcas,  do  comércio,  de  problemas

relacionados a questões ambientais etc. “Globalização” ou “global”, são palavras muito

familiares à quase todo o mundo e, apesar de seu uso corrente, ainda é um tema recente

na agenda das Ciências Sociais, que se inclinou à problemática apenas no decorrer dos

anos 80 (Ortiz, 2009).

Como  coloca  Bauman,  para  alguns  globalizar-se  é  sinônimo  de  felicidade,

enquanto para outros é a razão para a infelicidade, porém para todos a globalização é o

porvir de todo o mundo e um decurso irreversível. Como ressalta Ortiz (1994),  somos

todos cidadãos do mundo, o mundo invadiu nosso cotidiano.

Pensar  a  globalização,  por  muito  tempo,  foi  tarefa  destinada  à  ciências

econômicas. A globalização era então tida como um fator que seria contemplado pelo viés

econômico. Seria explicada como uma relação de interdependência universal dos países,

que careciam de produtos diversos de terras diversas e distantes. 



Para Ortiz (1994) o aumento da  extensão geográfica das atividades econômicas

através das fronteiras nacionais é chamado de internacionalização, que se distingue do

termo globalização, que seria a sua forma mais complexa e avançada. Globalização está,

para o autor,  relacionada à  produção, distribuição e consumo de bens e de serviços,

organizados a partir de uma estratégia mundial e voltada para o mercado mundial (Ortiz,

1994. p.16)

Giddens  (1991)  sustenta  que  a  globalização  vai  além  do  âmbito  econômico,

atingindo também a cultura, a política e a tecnologia, que atua nos pormenores de nossas

vidas,  sendo  influenciada  acima  de  tudo,  pelo  desenvolvimento  dos  sistemas  de

comunicação que ocorreu no fim da década de 1960. 

Ainda, segundo o autor,  a globalização não se restringe a  empurrar para cima,

também puxa para baixo, instigando novos movimentos para a concessão de autonomias

locais.  Influencia,  dessa  forma,  o  florescimento  dos  nacionalismos  locais  e  o

reaparecimento  de  identidades  culturais,  além  de  criar  novas  zonas  econômicas  e

culturais.  Dessa forma, a globalização, para Giddens, é um processo que acentua as

relações mundiais resultando em influencias nas localidades e vice e versa.

Sahlins (1988) também defende que existe esse movimento que se alterna entre

global-local e local-global. E apoiado no relativismo antropológico se coloca claramente

contra a posição de que a expansão global do capitalismo ocidental teria transformado os

povos colonizados em vítimas passivas, omitindo seus papeis como atores de sua própria

história, com culturas deturpadas pelas relações econômicas. Assim, os povos nativos

não são desaculturados pela globalização, mas incorporam o contexto mundial em suas

particularidades locais.

Posição questionada por Montero (1993) que sustenta uma crítica a Sahlins, ao

afirmar  que  esse  relativismo  cultural,  segundo  a  autora  sensível  somente  às

especificidades das respostas locais, empobrece o debate acerca da cultura, assim,  a

reflexão sobre os encontros culturais não pode colocar entre parênteses o fato de que as

mediações locais se fazem sempre sob condições desiguais (Montero, 1993. p.165), e o

movimento  mundial  provoca  ao  mesmo  tempo  a  homogeneização  através  da

massificação  e  a  reposição  de  diferenças.  Assim,  para  a  autora  a  função  atual  do

antropólogo não é verificar o quanto os grupos estão idênticos a si mesmos, mas quais os

grupos em luta capazes de controlar as estratégias de integração/separação (Montero,

1993. p.167)

Acreditamos que ao nos voltarmos para o debate acerca da globalização o que se

torna fundamental é o reconhecimento de que essa não se restringe apenas ao campo



econômico, e muito menos pode ser analisada a partir de um olhar homogêneo. É de

fundamental importância observar sua ação dualista, que atua tanto na direção global –

local, como no inverso.

Assim a  globalização é,  entendida,  como aponta  Hall,  como um processo que

“atravessa as fronteiras nacionais, integrando e conectando comunidades e organizações

em  novas  combinações  de  espaço  tempo,  tornando  o  mundo,  em  realidade  e  em

experiência,  mais  interconectado”  (HALL,  2000.  p.  67).  Dessa  forma,  a  globalização,

enquanto processo de expansão da  modernidade-mundo,  na sugestão de Ortiz (1994)

tem sua dimensão cultural expressa pelo temo mundialização. A síntese de Ramos (2005)

elucida para a compreensão do fenômeno: 

um  fenômeno  associado  ao  desenvolvimento  de  um  sistema  de
comunicação-mundo,(Armand  Mattelart:1994),  responsável  pela
construção de uma nova base material,  a partir  da qual a vida - social,
econômica, cultural e política - , em diferentes regiões do planeta, passa a
evoluir num movimento de conexão crescente. (RAMOS, 2005. p.4) 

No  fluxo  global  de  informações  alguns  símbolos  tornam-se  internacionalmente

reconhecidos,  contudo,  podem  ser  apropriados  e  ressignificados  de  acordo  com  as

realidades locais. O local, portanto, pode ser entendido como agente ativo no contexto da

globalização,  e  a  cultura  nacional  como  um  “dispositivo  discursivo  que  representa  a

diferença como unidade ou identidade”(HALL, 2000. p. 62). Portanto, local e global não

devem ser entendidos como opostos ou excludentes, mas estritamente ligados, de modo

que as transformações locais são “tanto uma parte da globalização quanto a extensão

lateral das conexões sociais através do tempo e do espaço” (GIDDENS, 1991. p.59).

Essa dinâmica orienta e organiza as sociedades atuais. Essas se reestruturam e se

mantém em movimento  constante  através  dos  fluxos  de  informações  e  bens  que  as

alimentam pelo processo de globalização.  A mundialização da cultura se revela através

do cotidiano  (Ortiz,1994.  p.  8)  e,  portanto,  está  presente  nas nossas atividades mais

usuais do dia  a dia,  como na alimentação,  nos objetos, nos filmes, na televisão,  nas

propagandas, no vestuário etc.

O movimento característico da globalização de universalização das tendências de

moda poderia nos levar a acreditar que a homogeneização cultural global seria o destino

para  o  qual  as  sociedades  contemporâneas  caminham.  Stuart  Hall  (2000)  faz

ponderações à ideia de homogeneização cultural, considerando que paralelamente a essa

tendência  de  homogeneização  existe  uma  fascinação  pela  diferença.  Assim,  às

influencias  globalizantes  articulam-se  um  grande  interesse  pelo  local,  muitas  vezes,

inclusive, como reação às tendências homogeneizadoras. 



Acerca dessa articulação entre elementos culturais Claude Lévi-Strauss (2012) - ao

proferir conferencia no Japão revendo conceitos da antropologia moderna – enfatiza que

este país é a prova de que: 

cada  cultura  particular,  e  o  conjunto  das  culturas  de  que  toda  a
humanidade  é  feita,  não  consegue  subsistir  e  prosperar  senão
funcionando segundo um duplo ritmo de abertura e de fechamento,
ora defasadas uma em relação à outra, ora coexistindo no tempo.
Para ser original e manter diante das outras culturas variações que
lhes permitam se enriquecer  mutuamente,  toda cultura  deve  a  si
mesma uma fidelidade cujo preço a pagar  é uma certa  surdez a
valores diferentes, aos quais ela permanecerá insensível,  total  ou
parcialmente” (LÉVI-STRAUSS, 2012.p.94) 

Neste sentido, podemos recorrer a Geertz (1978), que –retomando Max Weber -

acredita que a cultura é constituída de teias de significados que os indivíduos elaboram,

tecem e modificam no decorrer de suas vidas. Dessa forma, os elementos de culturas

distintas aproximadas pelo processo de globalização são compartilhados e incorporados,

alimentando as culturas locais  que,  por  isso,  não correm o risco de desaparecer.  Na

mesma direção aponta Featherstone (1994), ao afirmar que não existe uma cultura global

unificada, mas “muitas culturas no plural” (FEATHERSTONE, 1994. p.17). 

Percebe-se, portanto, que no contexto da globalização o universo local também se

coloca como ativo.  Como aponta Sahlins (1997),  “os fluxos globais diversificam-se de

acordo com esquemas culturais particulares” (SAHLINS,1997. p.133), ou como levanta

Hall  (2000),  é no interior  da globalização que se desenham suas contratendências  e

afloram os processos de reafirmação ou fortalecimento de particularidades locais. 

Por fim, vale dizer que partimos do pressuposto de que a moda se configura como

objeto privilegiado desse estudo para a compreensão das relações entre o local  e as

tendências  globalizadas e  que a  instigante  e  aparentemente  exagerada afirmação de

Lipovetsky (2009, p.13) de que “a moda está no comando das sociedades” nos leva à

reflexão sobre a possibilidade de sua condição efêmera tê-la  colocado como um dos

princípios organizadores da vida social moderna e contemporânea. 

No  século  XX  a  moda  passou  por  transformações  influenciadas  por  um  novo

contexto histórico: o auge da modernidade somado ao desenvolvimento da globalização.

A produção de moda se desraiza do continente europeu – mais precisamente da França e

Inglaterra – e surge uma gama de tendências que são lançadas por todo o mundo, que

encontra seu fio condutor no desenvolvimento das formas de comunicação. 



O significado das roupas, segundo Crane,  foi alterado pelas mudanças sociais e

econômicas que deram origem às sociedades pós-industriais (Crane, 2006. p. 269).

A revolução industrial ofereceu novas possibilidades para a confecção de roupas,

agilizando a produção que após a Segunda Guerra mundial passou efetivamente a ser em

larga  escala  estimulado  pelo  prêt-à-porter na  França  e  o  readytowear nos  EUA.  A

produção em larga escala era relacionalmente alimentada pela onda de valorização do

consumo que emergiu no decorrer dos anos 1960. Influenciados pelo desenvolvimento da

comunicação,  os  jovens  –  os  chamados  babies-boom,  nascidos  no  pós-guerra  –

buscavam novas formas de se colocarem na dinâmica social e veem no consumo uma

maneira de se diferenciar das gerações passadas.

Crane faz um paralelo ao que ela chama de moda de classe e moda de consumo. A

primeira  característica  do  século  XIX  e  início  do  XX expressava  a  posição  social  do

indivíduo ou aquela que este aspirava, requeria  um sistema centralizado de criação e

produção  com alto  nível  de  consenso  entre  os  criadores  (Crane,  2006.  p.272)  e  se

expressava através de normas rígidas acerca dos usos da indumentária. 

A moda de consumo, segundo Crane, substitui a de classe na metade do século

XX,  e  caracteriza-se  por  uma diversidade  estilística,  incorporando  gostos  de  diversos

nichos sociais.

A valorização de um discurso sobre a diversidade como decorrência do processo

de globalização está na ordem do dia. Ortiz (2007) – ao tratar, como exemplo de sua

teoria, de questões relacionadas a uma linguagem universal – sustenta que a valorização

de  uma  língua  universal  deu  lugar  ao  reconhecimento  do  plural  e  do  diverso  como

sinônimo de riqueza às experiências culturais. Nessa mesma diretriz a indústria da moda

se diversifica e o movimento “de cima para baixo” – defendido na teoria de Simmel -

passa a ser acompanhado de uma outra dinâmica: “de baixo para cima” (Crane, 2006).

Novos  estilos  surgem de  nichos  considerados  economicamente  inferiores  e  logo  são

adotados por grupos “de cima”.

Surge  na  década  de  80  o  conceito  de  tribos  urbanas  que  designava  o

pertencimento a um determinado grupo especifico que precisava ser sinalizado a partir da

indumentária.  Na  década  seguinte,  o  conceito  de  tribos  foi  substituído  pelo  de

supermercado de estilos (Palomino, 2010), adquirindo um caráter de misturas de diversos

estilos  levando  em  consideração  o  gosto  individual.  Importante  frisar  que  todas  as

informações relativas a moda estava nesse momento circulando em um caráter mundial, o

que  favorecia  ainda  mais  o  leque  de  possibilidades  das  quais  eram  defrontados  os

indivíduos.



Diante de um fervilhão de informações que vem de todos os lados, o final do século

XX incitou adequações à produção de moda, e a indústria passou por um processo de

diversidade crescente sustentada pela dinâmica da globalização.  O local  é  valorizado

como provedor da diversidade, assim como o global fornece legitimidade e status em um

movimento relacional. 

Nessa dinâmica, a indústria de moda ao mesmo tempo que devem ser globais – a

fim de serem atestadas de sua credibilidade e status – devem estar atentas aos sinais

advindos das localidades, de todo o mundo.

Estudo sobre consumo: breves considerações

A colocação em cena do tema consumo, vale dizer,  é relativamente recente no

campo das Ciências Sociais.  Como demonstram Barbosa & Campbell  (2007)  o termo

sempre esteve associado à ideia de exaustão e/ou aquisição de algo e somente nos anos

1990  as  ciências  sociais  começaram  a  tratar  os  processos  de  reprodução  social,

construção de identidades e processos de subjetivação como ligados ao consumo. Como

salientam os referidos autores, é curioso perceber que este tratamento teórico se seguiu a

décadas de silêncio por parte dos cientistas sociais sobre os processos de circulação e

consumo de bens (BARBOSA & CAMPBELL, 2007, p.23). 

Canclini (2008) organiza os estudos sobre o consumo em três perspectivas, como

segue: a primeira é a da racionalidade econômica, na qual o consumo seria o momento

em que se completa um processo iniciado com a geração de produtos, em que se realiza

a expansão do capital e se reproduz a força do trabalho  (Canclini, 2008. p. 61). Nessa

concepção não é o gosto ou as necessidades individuais que determinam as compras,

mas as grandes estruturas de administração do capital.

Outra perspectiva é a de que a relação entre produtores e consumidores ocorre

através de uma  racionalidade sociopolítica interativa,  onde o conflito  entre classes se

revela em um cenário de disputas e produtores devem atrair o consumidor através da

racionalidade.

A terceira concepção acerca do consumo apresentada por Canclini, chama atenção

para  aspectos  simbólicos  e  estéticos  da  racionalidade  consumidora,  visão sustentada

pelos que estudam o consumo como lugar de diferenciação e distinção entre classes e

grupo,

Os textos de Pierre Bourdieu, Arjun Appadurai e Stuart Ewen, entre



outros, mostram que nas sociedades contemporâneas boa parte da
racionalidade das relações sociais se constrói, mais do que na luta
pelos meios de produção, pela disputa em relação à apropriação dos
meios de distinção simbólica. Há uma coerência entre os lugares
onde os membros de uma classe e até de uma fração de classe se
alimentam, estudam, habitam, passam as férias, naquilo que leem e
desfrutam, em como se informam e no que transmite aos outros.
Essa coerência  emerge quando a visão socioantropologica  busca
compreender  em  conjunto  tais  cenários.  A  lógica  que  rege  a
apropriação  dos  bens  como  objetos  de  distinção  não  é  a  da
satisfação de necessidades, mas sim a da escassez desses bens e
da impossibilidade de que outros o possuam. (Canclini, 2008. p.62) 

Bourdieu (2008) apresenta três modalidades de consumo:  alimentação, cultura e

despesas  com apresentação  de  si  e  com representação  (vestuário,  cuidados  com a

beleza, artigos de higiene, pessoal de serviço) (Bourdieu, 2008. p. 174), como estratégias

mais eficazes de distinção operadas pelas classes dominantes. É no corpo que podemos

encontrar  o  gosto  de  classe  que  se  mostra  de  várias  maneiras,  nas  formas,  nas

dimensões, no modo de trata-lo e cuida-lo, em que o princípio gerador das práticas é o

habitus. Assim, é possível observar as formas de consumo que variam de acordo com as

classes –  que  não  estão  necessariamente  ligadas  a  questões  de  produção,  mas  à

oposição entre gostos de luxo e gostos de necessidade que constituem os estilos de vida.

Ao ser pensado nas sociedades contemporâneas, consumo é ao mesmo tempo um

processo social que diz respeito não só às maneiras de provisão de bens e serviços, mas

trata-se de um fenômeno heurístico, através do qual as ciências sociais podem  definir

diversas situações em termos de direitos, estilo de vida e identidades; e uma categoria

central na definição da sociedade contemporânea. (BARBOSA & CAMPBELL, 2007, p.

26.) 

Baudrillard (1970)  apresenta  uma contribuição muito  importante para a reflexão

sobre  consumo a  partir  da  semiologia,  deslocando  a  relevância  da  produção  para  a

reprodução, propondo que a mercadoria é tomada por signos que são difundidos pela

mídia,  fato  que  se  torna  central  na  sociedade  capitalista.  O  consumo  ganha  uma

dimensão simbólica e uma variedade de signos são incorporados aos objetos, que deixam

de ser apenas mercadorias e sua funcionalidade perde a relevância ao deparar-se com

seu caráter signico/simbólico. Nesse contexto o símbolo e a mercadoria se unem para

formar  o  que  o  autor  chama de “mercadoria-signo”,  numa dinâmica social  na  qual  a

dimensão  cultural  torna-se  a  essência  da  sociedade  de  consumo  (FEATHERSTONE,

1995. p. 34). 



A  sociedade  capitalista  é  marcada  pela  profusão  de  mercadorias.  Para

Featherstone  (1990),  os  estilos  de  vida  e  as  relações sociais  são demarcados  pelas

cargas  simbólicas  presentes  nos  produtos  e  o  fluxo  repetidamente  renovado  de

mercadorias dificulta a leitura do status ou da posição hierárquica do indivíduo. Assim, se

torna valorosa a teoria de Bourdieu (1988), que sustenta que o gosto é  classificador e

classificatório, classificando o classificador, tornando possível a identificação individual a

partir  do  mapeamento  de  estilos  de  vida  e  gosto  -  que  também  estão  diretamente

associados ao habitus. Dessa forma, não é apenas o capital econômico que interfere no

consumo, mas também o capital  social  e simbólico (ethos,  estilos de vida e  habitus).

Como nos lembra Featherstone sobre o conceito de capital cultural em Bourdieu

Os sinais  das  disposições  e  esquemas  classificatórios  que  revelam as
origens e a trajetória de vida de uma pessoa manifestam-se também na
forma do corpo, altura, peso, postura, andar, conduta, tom de voz, estilo de
falar, senso de desembaraço ou desconforto em relação ao próprio corpo
etc. assim a cultura é corporificada, e isso não é apenas uma questão de
quais  roupas  são  usadas,  mas  também  de  como  são  usadas.
(Featherstone, 1990. p. 40)

A antropóloga Mary Douglas e o economista Baron Isherwood (1980) sustentam

que  as  mercadorias  oferecem  sentido  à  vida  dos  indivíduos  que  as  utilizam  como

marcadoras de fronteiras sociais. Assim, 

Se  vem sendo  dito  que  a  função  essencial  da  linguagem é  sua
capacidade para a poesia, assumiremos que a função essencial do
consumo é sua capacidade para dar sentido. Duvidemos da ideia da
irracionalidade do consumidor.  Duvidemos de que as mercadorias
servem  para  comer,  vestir-se  e  se  proteger.  Duvidemos  de  sua
utilidade e tentemos colocar em troca a ideia de que as mercadorias
servem para pensar. Aprendamos a tratá-las como meio não verbal
da  faculdade  criativa  do  gênero  humano. (Douglas  &  Isherwood,
1990. p.77) 

Portanto,  a  relação  do  indivíduo  com  o  bem  vai  além  do  consumo  físico,

relacionando-se à sua apropriação simbólica.

Nos interessa pensar o consumo como processo social produtor de sentidos e de

identidades, construídos pelo valor simbólico socialmente atribuído às mercadorias, e não

ao seu valor de uso (Castro; Capelaro, 2009. p. 7). Acreditamos que toda a crença acerca

do consumo popular deve ser discutida e superada,  na perspectiva de que, devemos

valorizar a dimensão simbólica do consumo se distanciando daquilo que chamamos de

compras de produtos de apenas primeira necessidade



Nesta  pesquisa  buscamos enfatizar  o  consumo como um o meio  pelo  qual  os

indivíduos  vivem o processo de globalização e atualizam-se na vida cotidiana (Scalco;

Pinheiro-Machado, 2010. p.325),  em um processo relacional,  no qual  paralelamente â

tendência  de  homogeneização  trazida  pela  universalização  das  tendências  de  moda,

encontramos  um  grande  interesse  pelo  âmbito  local.  Dessa  forma,  o  consumo  local

resignifica os símbolos globalizados de acordo com suas realidades singulares, e o estar

na moda ou usar roupas de marcas possibilitam a inclusão local no âmbito global, e vice e

versa.

Uma abordagem etnográfica

O campo de pesquisa

A  pesquisa  de  campo  foi  realizada  em  uma  comunidade  de  baixa  renda

denominada Núcleo Jardim Santo André, localizada na cidade de Santo André/São Paulo.

Os indivíduos pesquisados são moradores do local, de ambos os sexos e de variadas

idades – entre 20 e 60 anos. 

O Núcleo Jardim Santo André é constituído de um aglomerado de cinco favelas:

Dominicanos,  Lamartine,  Cruzado,  Campineiros,  Missionários  e  Toledanos.  Desde  a

década  de  1980  a  região  sofre  a  intervenção  do  CDHU,  a  partir  da  construção  de

unidades habitacionais e da urbanização das favelas.

Apesar  desse  tempo  de  intervenção,  a  quantidade  de  pessoas  vivendo  em

situações precárias em barracos de maderite, próximos a córregos e esgotos a céu aberto

ainda é muito grande. Nas idas ao campo, foi  inevitável  observar os cenários que se

contrapõem,  ao  mesmo  tempo  em  que  se  agregam:  favelas  defronte  a  conjuntos

habitacionais e fragmentos urbanizados, tornando claro tal oposto, em um ambiente que

convive com realidades físicas adversas, mas ao mesmo tempo que parecem se nutrir.



FIGURA 1: os “predinhos” contrastando com o aglomerado de favelas ao fundo

FIGURA 2: barracos de maderite, bastante comuns na região.

Foram entrevistados indivíduos que vivem em ambas as realidades:  a  amostra

conta  com pessoas  que  moram em barracos  e  esperam por  assistência  dos  órgãos

públicos, pessoas que moram em casas em locais que já sofreram a intervenção pela

urbanização  e,  por  fim,  indivíduos  que  já  foram  contemplados  com  as  unidades

habitacionais.

Desses  últimos,  pudemos  deter  posições  divergentes  e  bastante  interessantes

acerca de suas atuais condições de vida e do cotidiano dos chamados “predinhos”.

Antes de ser contemplado com um apartamento, Sr. L2, 60 anos, morava em uma

casa de tijolo, com dois cômodos e um banheiro, e como nos contou construiu, 

 - Depois mais um cômodo e mais um salãozinho na frente, era um barzinho da

minha mãe3.  

A casa onde morava precisou ser demolida, atendendo ao projeto de urbanização

2  Todos os informantes serão identificados pelas iniciais, com vista a garantir o anonimato.
3  Depoimento de Sr. L, 60 anos, desempregado, morador dos predinhos, concedida à esta pesquisa em

30 de abril de 2015.



da  região,  e  enquanto  aguardava  a  entrega  do  apartamento  a  família  de  Sr.  L.

permaneceu em um alojamento. Ele afirma que apesar de ter melhorado bastante a sua

vida morando no predinho - Aqui dá pra mim andar, porque é plano né. Lá é triste porque

pra descer tinha que descer e subir de carro4 - ocorrem vários problemas de convivência

entre  os  morados  dos  conjuntos  habitacionais.  Ele  relata  brigas  e  o  fato  de  muitos

moradores jogarem lixo e bitucas de cigarro pelas janelas:

 - Ali atrás se não for um pra limpar, de vez em quando eu varro ali atrás, quando

vai ver ta cheio de lixo de novo. Cinza de cigarro vem até na janela do quarto, daí quando

vou limpar já ta cheio de lixo de novo. Bituca de cigarro então...  Você já viu como é

favelado? Queria tanto pra vir morar aqui nos predinho no fim. Uma bagunça5.

FIGURA 3: local onde ocorreu a demolição de casas, ainda com restos pessoais dos antigos moradores.

Fazendo o mesmo tipo de reclamação, A.6 , afirma que a convivência é difícil  e

relata episódios de brigas entre os moradores: 

-  As pessoas são sem educação, as pessoas não sabe ter dialogo com outras

pessoas, já vai na agressividade, bater. Esses dias parece que uma mulher bateu na cara

da filha da mulher e daí a mulher veio com um pau e quebrou o vidro da janela7.

 Os problemas que envolvem o cotidiano dessas pessoas nos chamaram atenção.

Indivíduos que por toda a vida moravam em favelas foram dispostos em condomínios

fechados e forçados a encontrar uma nova dinâmica para o dia a dia.  Seu  habitus –

utilizando  do  conceito  de  Bourideu  –  é  colocado  em  xeque  e  se  depara  com  uma

realidade dispara a qual muitas vezes torna-se impossível se adequar.

4  idem
5  idem
6  Depoimento de A., 34 anos, diarista, moradora dos predinhos, concedido à esta pesquisa em 30 de

abril de 2015.
7  idem



Isso ficou muito evidente quando entrevistamos E.  8, que desde seus 35 dias de

vida mora em favela, e agora, moradora do conjunto habitacional, encontra dificuldades

para se adequar a um novo cotidiano que carece de necessidades antes ausentes em sua

vida, como por exemplo, pagar as contas de energia e agua, e pensa em entregar o

apartamento e voltar com sua família para um barraco.

Porém, essa nova realidade também é vista com olhos lisonjeados por A.,  que

afirma  que  agora  que  tem  responsabilidades  com  o  pagamento  de  contas  se  sente

“pessoa” e, segundo ela:

 -  Eu posso andar eu saio pra trabalhar eu fecho o portão, eu abro o portão. Eu

pego o ônibus no ponto. Lá (na favela) tinha que andar bastante, quando chovia melava o

pé de lama. Aqui não...aqui é bem mais transparente as coisas9.

Apesar dessas adversidades as respostas quando adentramos no assunto central

da pesquisa foram similares. 

Réplicas x Originais

Para  identificar  informações  acerca  do  consumo  de  réplicas  e/ou  originais  é

fundamental  observar,  em  um  primeiro  momento,  onde  os  indivíduos  realizam  suas

compras.

Todos os entrevistados informaram que costumam comprar roupas na Feirinha da

Madrugada,  Torra-Torra e/ou no  Lojão do Brás. Esses últimos são redes que possuem

lojas espalhadas pela capital e interior.

As lojas de departamento surgiram na metade do século XIX, segundo Bonadio

(2007), ao mesmo tempo na França e nos Estados Unidos. O surgimento destas está

intimamente  ligado  a  Revolução  Industrial  e  a  produção  em  série.  No  cerne  disso

encontramos a inauguração de uma nova forma de comercio e de consumo. Estas lojas

possuíam práticas comerciais até então desconhecidas, como a aproximação do público

com  a  mercadoria,  inúmeros  serviços  oferecidos  em  um  único  espaço,  a  não

obrigatoriedade de compra, o acesso livre a mercadoria, preços baixos, fixos e claramente

marcados, além de uma teatralidade que permeia todo o âmbito da loja (BONADIO, 2007)

e alimenta de simbologias os produtos ali vendidos. Segundo Bonadio, ainda no século

XIX é possível encontrar algumas “pré-lojas” de departamentos no Brasil, e no final desse

8  Depoimento de E., 40 anos, desempregada, moradora dos predinhos, concedido à esta pesquisa em 30
de abril de 2015.

9  Depoimento de A., 34 anos, diarista, moradora dos predinhos, concedido à esta pesquisa em 30 de
abril de 2015.



século a inauguração da Casa Alemã em São Paulo seguida pelo Mappin, em 1913, que

foram consideradas grandes lojas de departamento da época.

Atualmente as opções de magazines presentes no país são numerosas atingindo

diversos  nichos  populacionais.  Apesar  da  diversidade,  as  características  acima

mencionadas acerca das lojas precedentes, ainda são muito presentes.

A rede Torra-Torra deixa muito claro em seu site que preza pelos preços baixos e

facilidade no pagamento e com “experiência diferenciada de compras aos seus clientes”.

O espaço físico  da loja  é amplo  e  possui  cafés,  playgrounds,  salões e  restaurantes,

particularidades  históricas  das  lojas  de  departamentos.  O  Lojão do Brás é  uma rede

menor que a Torra-Torra, porém com características parecidas. No site da loja fica claro o

marketing que busca associar a loja as últimas tendências de moda.

Todas essas características evidenciam a preferência por comprar nessas lojas,

pois ali é possível encontrar peças com preços acessíveis, uma variedade de produtos,

tudo envolvido pela teatralidade que conduz a compra.

Outro local de compra relatado pelos entrevistados foi a  Feirinha da Madrugada,

que é uma feira que acontece no centro de São Paulo – e que atualmente também é

itinerante  passando  por  outras  cidades  -  onde  ambulantes  e  pequenos  fabricantes

vendem seus produtos a preços baixos. A diferença dessa feirinha com as lojas acima

citadas é que ali pode-se encontrar uma infinidade de réplicas. É interessante notar que

muitas das réplicas vendidas prezam pela exibição dos símbolos de marcas globais nas

peças,  desprezando a preocupação de uma cópia  idêntica  da mesma.  Isso  pode ser

detectado ao observar as etiquetas presentes nos produtos: por exemplo, peças contendo

o símbolo da Nike do lado externo possuem etiquetas que indicam sua produção em

pequenas  confecções.  Ao  serem  questionados  se  olham  a  etiqueta  das  peças  para

realizar a compra a resposta dos entrevistados foram todas negativas. 

A  partir  dessa  observação  é  possível  notar  que  a  importância  da  réplica  é

exatamente  a  exibição  do  símbolo  da  marca  do  lado  externo  da  peça.  Assim  como

podemos detectar nas falas dos entrevistados quando perguntados sobre a importância

dos símbolos aparentes.

Buscamos  realizar  várias  perguntas  relacionadas  à  compra  e  uso  de  peças

originais e/ou réplicas. As respostas, apesar de variarem, apontam para a mesma direção.

De forma geral, notou-se que a escolha pela réplica ocorre a partir do desejo de possuir

uma peça de “marca”. 

Perguntamos se entre duas peças iguais, uma réplica e uma “sem marca” qual os

entrevistados escolheriam, as repostas foram as seguintes: 



- Ah porque é moda né...ta na moda né. A gente tem curiosidade de andar com a

roupa da moda....então se não pode comprar uma original compra uma imitação. (...)

Porque se é igual, ta imitação da outra, não vou deixar de comprar aquela pra comprar

uma que não seja nada. Vou comprar a imitação10

- ( a réplica ) É uma forma de substituir11.

R.12 também tem uma opinião parecida e afirma que escolheria a replica pois,

 - Pra quem não conhece é uma original.

C.13 nos contou que já presenteou com uma réplica, pois segundo ela,

- Era um menino de 13 anos e você vê que o menino só usa roupinha de marca.

Se é original eu não sei. Gosta, então vou levar porque sei que vai gostar14.

Apesar disso, a qualidade das réplicas foi contestada por todos os entrevistados,

que relataram que essas peças não duram muito tempo por possuírem qualidade inferior.

Fato que serviu de justificativa para a compra eventual  de produtos de marca. Nesse

momento  é  possível  observar  uma dinâmica  dualista,  onde  ocorre  a  negociação  e  o

equilíbrio  entre  razões  práticas  e  simbólicas,  cálculo  e  hedonismo,  dinheiro  e  amor,

efemeridade e duração (Scalco; Pinheiro-Machado, 2010).

R. negou que comprasse roupas de marca ou até mesmo réplicas, mas nos contou

que presenteou seu filho com um tênis da Nike, que foi ao shopping comprar, pois ele

“merecia” tal esforço financeiro:

- No ano passado tive que comprar um tênis pro meu filho que ele queria muito,

apesar que meus filhos não são ligados em cosias de marca, graças a deus, mas como

ele merece a gente faz um esforço15.

A compra de peças originais, bem como a valorização da marca, foi em todas as

entrevistas relatada como preocupação “do outro”, e notou-se que os entrevistados se

colocam como não consumidores de marcas, apesar de no decorrer das falas notarmos

certa valorização a essa.

A. nos contou que não liga pra roupas de marca, mas segundo ela: 

- Só minha filha que é raridade eu dar as coisas pra ela, mas quando dou ela quer

coisa boa, celular de mil reais essas coisas. (...) Ah quando eu tenho eu vou atrás mas

10  idem
11  Depoimento de M., 38 anos, desempregada, moradora dos barracos, concedido à esta pesquisa em 30

de abril de 2015.
12  Depoimento de R., 52 anos, diarista, moradora de uma região a ser urbanizada, concedido à esta

pesquisa em 30 de abril de 2015.
13  Depoimento de C., 29 anos, dona de casa, moradora de uma região urbanizada, concedido à esta

pesquisa em 30 de abril de 2015.
14  idem
15  Depoimento de R., 52 anos, diarista, moradora de uma região a ser urbanizada, concedido à esta

pesquisa em 30 de abril de 2015.



pra ela, eu não sou chegada a marca nenhuma16  

M. nos relatou que quando jovem gostava muito de roupas de marca e inclusive

chegou a gastar o salário de um mês comprando uma blusa da Adidas, porém afirma que

atualmente não liga pra marca, mas que seu marido e seu filho se preocupam com isso17.

S.18 também relata que “tanto faz” se a roupa é de marca ou não, mas que para os

jovens isso é importante.

É  possível  notar  nesses  relatos  a  busca  pelo  distanciamento  daquilo  que  é

considerado supérfluo e pertencente a outros grupos sociais. Os indivíduos não aspiram

ser identificados como pertencentes a outros nichos sociais  por  consumir  moda,  mas

estimam por poder optar por diferentes peças – sejam de marca ou não – valorizando sua

posição social, e livres para circular e fazer escolhas nesse jogo repleto de possibilidades.

Moda x Estilo

Uma  importante  questão  que  emergiu  da  pesquisa  de  campo  foi  acerca  da

definição  facultada  à  palavra  moda,  tanto  por  nós  pesquisadores  como  pelos

entrevistados.

É senso comum pensar a moda como algo que faz parte do dia a dia apenas de um

nicho privilegiado – economicamente, culturalmente e socialmente - da sociedade. Logo,

é muito comum que a palavra moda venha associada à imagem dos grandes desfiles, das

super modelos e de um mundo inatingível à maioria da população que vive à margem de

tal realidade.

Nessa perspectiva o campo da moda é provido de uma estrutura especifica que

possui um centro que difunde e legitima todas as outras frações da estrutura. Este centro

irradiador é sustentado pela consagração que lhe é atribuída por outras instancias, ou

seja, a sua existência e legitimidade são frutos de um reconhecimento e de uma rotulação

especifica que lhe são conferidas no campo das lutas simbólicas e que lhe atribui poder

simbólico. 

O  poder  simbólico  é  um poder  de  fazer  coisas  com palavras.  É
somente  na  medida  em  que  é  verdadeira,  isto  é,  adequada  às
coisas,  que  a  descrição  faz  as  coisas.  Nesse  sentido,  o  poder
simbólico é um poder de consagração ou de rotulação, um poder de
consagrar ou revelar coisas que já existem” (Boudieu, 1990. P. 167)

16  Depoimento de A., 34 anos, diarista, moradora dos predinhos, concedido à esta pesquisa em 30 de abril de 2015.
17  Depoimento de M., 38 anos, desempregada, moradora dos barracos, concedido à esta pesquisa em 30 de abril de 

2015.
18  Depoimento de S., 47 anos, líder comunitária, concedido à esta pesquisa  em 30 de julho de 2014.



Nesse campo de batalha, cabem as pessoas “excluídas da moda” criar seus estilos

próprios e portar suas melhores armas contra aqueles que os consideram inapropriados

para fazer parte de uma realidade abastada. Isso se destacou na pesquisa de campo,

quando os entrevistados foram questionados sobre moda - com perguntas como  “você

segue a moda?”, “o que é moda para você?” – Discursavam sempre na mesma direção,

negando a aproximação ou o gosto por coisas consideradas da moda e redirecionando a

preocupação por seguir a moda à outros indivíduos. 

Percebemos nesse momento que o indivíduo realiza uma denegação simbólica

para se colocar em posição afastada daquilo que ele considera supérfluo e pertencente a

outros grupos sociais, valorizando assim o nicho a que pertence. 

A denegação é uma teoria psicanalítica desenvolvida por Freud, utilizada também

por Bourdieu. Para Freud, a negativa constitui um modo de tomar conhecimento do que

está reprimido; com efeito, já é uma suspensão da repressão, embora não, naturalmente,

uma  aceitação  do  que  está  reprimido  (Freud,  1925).  Portanto,  o  que  se  nega  é

exatamente aquilo que está reprimido, e ao negar se mantem o que está reprimido. Nessa

perspectiva,  ao  denegar  a  moda,  ou  seja,  negar  aquilo  que  já  lhe  foi  anteriormente

negado (negar duas vezes), o indivíduo consolida a posição social que lhe foi atribuída no

campo das lutas simbólicas.

Como  afirma  Bourdieu,  o  espaço  social  tende  a  funcionar  como  um  espaço

simbólico,  um espaço  de  estilos  de  vida  e  de  grupos  de  estatuto,  caracterizado  por

diferentes estilos de vida (Bourdieu, 1990. p. 160), onde os signos da realidade social

servem como distinção. Assim, as distancias sociais estão inscritas nos corpos (Bourdieu,

1990. p.155), e são reforçadas constantemente através dos discursos.

A moda é, portanto, a priori caracterizada por uma estrutura adotada de um centro

especifico que se autoproclama a “verdadeira moda”, que tem legitimidade para isso, e

que exclui todos aqueles que não pertencem ao campo. Não negamos a existência de tal

estrutura,  mas  a  percebemos  como  um  resultado  de  uma  produção  de  crenças

embasadas em discursos que criam tais simbologias sociais.  Assim, podemos destituir da

moda  tais  crenças,  e  trata-la  através  de  suas  engrenagens  mais  elementares  e  que

constitui  sua  essência.  Quando  falamos  de  moda  nesse  trabalho,  portanto,  estamos

falando daquilo que é efêmero, que é novidade, que independente de sua origem – seja

nas passarelas, seja nas ruas ou nas novelas – celebra o moderno e é desejado como

sinônimo de representação de uma determinada posição social. 

Dessa forma, a moda atinge todos os grupos, de forma particular e especifica, mas

sempre carregada de suas essências: o movimento constante e a finitude irreversível. 



Como acima descrito, os entrevistados negam a preocupação e o uso por roupas

tidas da moda valorizando o que denominam de estilo próprio. Acreditamos, por fim, que

em um contexto onde os indivíduos sustentados pela valorização da individualidade e da

“liberdade” – características da modernidade – são levados a repelir o conceito de moda

como  sinônimo  de  “aprisionamento”  e  valorizar  o  conceito  de  Estilo,  carregado  de

características  que  possibilitam  a  livre  escolha  em  um  leque  muito  diversificado  de

possibilidades. 
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