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Resumo: as normas de proteção ao consumidor editadas pelo Mercosul para regular a comunicação no 
mercado de consumo adotam critérios utilitaristas e tecnicistas e, também, modelo comunicacional em 
que os consumidores são vistos como sujeitos receptores passivos. Tais normas não captam os aspectos 
dialéticos da comunicação e da mediação simbólica no mercado de consumo, que o tornam importante 
espaço para exercício da cidadania e para a reconstrução de identidades culturais. 

 
Abstract: the consumers protection laws issued by Mercosul to regulate the communication within the 
consumer market adopt utilitary and technicist criteria and, also, a communication standard in which the 
consumers are seen as passive receivers. Such laws are not able to grasp the dialectical aspects of the 
communications and symbolic mediations in the consumer market that make it an important place to 
exercise the citizenship and to reconstruct cultural identities. 
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Introdução 
A globalização contemporânea é multidimensional e desencadeia processos cada vez 
mais amplos, profundos e complexos de interdependência entre os diferentes atores das 
sociedades nacionais e internacionais. A produção de bens está estruturada em 
sofisticadas redes empresariais articuladas em escala mundial (Seixas, 2004). Os 
mercados de consumo estão integrados como nunca antes estiveram. Variedades 
infinitas de produtos e serviços são colocadas nesses mercados diariamente. Os 
consumidores são profundamente estudados em diversas áreas de conhecimento. Os 
mercados de produção e de consumo apresentam segmentação crescente. Fornecedores 
do mundo inteiro disputam a preferência dos consumidores por produtos e serviços. A 
competição acirrada obriga os fornecedores a buscarem estratégias eficientes de 
comunicação com os consumidores, de modo que estes últimos se identifiquem 
rapidamente com os produtos e serviços que lhes são oferecidos. O mercado de 
consumo torna-se um lugar imaginário para o exercício da cidadania (Canclini, 2005). 
Nesse lugar as relações multidimensionais de diferentes atores se entrelaçam e se 
transformam. Fornecedores não disputam apenas as preferências dos consumidores. Por 
outro lado, os consumidores não disputam somente os bens que lhes são oferecidos. No 
mercado de consumo são oferecidos e disputados valores simbólicos que refletem a 
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cultura, a organização da sociedade e a distribuição de poderes entre seus atores. 
Processos dialéticos extremamente complexos se desenvolvem nesse ambiente, 
provocando transformações multidimensionais. Nesse contexto, merece atenção 
especial o estudo dos processos de afirmação ou de transformação da identidade cultural 
de certos grupos sociais e, de modo ainda mais específico, dos processos de 
comunicação social relacionados a tais aspectos culturais. O mercado de consumo não é, 
portanto, apenas um ambiente de disputas econômicas. Muito mais que isto, esse 
mercado é ambiente de disputas culturais (Seixas, 2006).  Nele, são disputados valores e 
ideias, que podem ou não ser representados por bens econômicos. Por isto, o 
desenvolvimento do mercado de consumo tende a corresponder ao amadurecimento da 
democracia em certa sociedade. A democracia pressupõe a livre manifestação e debate 
de ideias e valores que permeiam a vida social. Pressupõe, pois, a liberdade de informar, 
o direito de informar e o direito à informação. Daí decorre a importância de apresentar e 
compreender alguns aspectos do processo dialético de comunicação social nas modernas 
sociedades de consumo. Em particular, é preciso compreender como se comportam e 
que funções têm os atores envolvidos nesse processo, e também como provocam as 
transformações culturais que, por sua vez, realimentarão o ciclo.  
 
Nesse ponto torna-se necessário verificar como, com que amplitude e com que 
profundidade as normas do Direito do Consumidor tentam captar a dinâmica e a 
complexidade dos processos de comunicação social nas sociedades de consumo 
modernas. Este trabalho pretende demonstrar que tais normas do Direito do Consumidor 
são essencialmente utilitárias, tecnicistas e, sobretudo, que são unidimensionais, pois 
não apreendem nem compreendem os complexos processos dialéticos de 
transformações culturais e de disputa de valores simbólicos que ocorrem no mercado de 
consumo. Referidas normas jurídicas são utilitárias e tecnicistas porque colocam em 
foco, de modo pobre e reducionista, a obrigação do fornecedor de prestar informações 
ao consumidor, e o direito do consumidor de receber aquelas informações, para que as 
práticas de consumo se realizem de modo seguro, consciente e equilibrado. As mesmas 
normas são unidimensionais porque se enclausuram numa torre de observação 
estritamente jurídica. Não captam, não compreendem e não conseguem regular os 
fenômenos multidimensionais relacionados ao processo de comunicação que se 
desenvolve no mercado de consumo de uma sociedade moderna, democrática, 
complexa, multicultural e provavelmente plurinacional.  
 
Basta acentuar, por enquanto, alguns aspectos imediatamente relevantes, que serão 
aprofundados no decorrer deste trabalho. As normas jurídicas que regulam a obrigação 
do fornecedor de informar o consumidor baseiam-se em teorias da comunicação 
largamente ultrapassadas. Imaginam um emissor ativo (o fornecedor), que elabora uma 
mensagem comunicacional pronta e acabada (sobre o próprio fornecedor e sobre o bem 
de consumo), com significados pré-determinados, a ser transmitida a um receptor 
passivo (o consumidor), que simplesmente decodifica o conteúdo e o significado da 
mensagem comunicacional e a ela reage, praticando ou não o ato de consumo. Tal 
perspectiva unidimensional põe em evidência a dificuldade e a resistência que o Direito, 
como um todo, tem de estabelecer dialogia com outras áreas de conhecimento. Neste 
estudo ficará evidenciado que nem o emissor da mensagem (aqui, o fornecedor) pode 
controlar seu conteúdo e significado, nem o receptor dela (no caso, o consumidor) é 
passivo, na medida em que transforma o conteúdo e o significado da mensagem 
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conforme o contexto cultural em que o processo comunicacional se desenvolve (Cruz, 
1986). Além disso, o Direito do Consumidor contempla aspectos individuais, coletivos 
e difusos das relações de consumo. Sendo assim, qualquer mensagem comunicacional 
nas sociedades modernas está sujeita à mediação de seu conteúdo por parte dos atores 
receptores que, por conseguinte, não são passivos (Martín-Barbero, 2006). Ao contrário, 
são agentes transformadores dos possíveis significados do conteúdo da mensagem 
comunicacional. Enfim, as mensagens comunicacionais que circulam no mercado de 
consumo correspondem à polifonia e à polissemia inerentes ao debate democrático e a 
disputa cultural e simbólica em desenvolvimento em certa sociedade (Medina, 1988). 
 
Não é objetivo deste trabalho cotejar, comparativamente, o teor de cada dispositivo 
legal. O que se quer evidenciar, em essência, é que a disciplina legal constitui um 
quadro muito geral, meramente informativo, do funcionamento do sistema de proteção 
ao consumidor. Os dispositivos legais precisam ser preenchidos com elementos 
culturais de cada grupo de consumidores. Tal atividade de integração normativa 
necessariamente precisa ser inter e transdisciplinar, pois as atuais sociedades de 
consumo são plurinacionais, multiculturais, complexas e sujeitas a mutações rápidas e 
muitas vezes radicais de seus elementos culturais. Se os operadores do Direito não 
estiverem atentos a estes aspectos, será pouco eficiente qualquer projeto de 
harmonização ou de unificação das normas de proteção ao consumidor, quer no âmbito 
nacional quer no internacional. 
 
Em resumo, este estudo tem por objetivos apresentar, discutir e compreender: a) alguns 
aspectos da dialética dos processos de comunicação social inerentes às sociedades de 
consumo; b) o processo de mediação simbólica e de reconstrução de significados 
culturais intertextuais dos bens e das mensagens de comunicação que circulam nas 
sociedades de consumo contemporâneas; c) como se desenvolve a reformulação da 
identidade cultural das modernas sociedades de consumo; d) a necessidade de 
interpretação inter e transdisciplinar das normas jurídicas que tentam regular o dever de 
informação que o fornecedor tem em face do consumidor e, por outro lado, o direito à 
informação que o consumidor tem em face do fornecedor. 
 
1. Legislação do Mercosul sobre informação no mercado de consumo 
 
Na América Latina têm sido editadas diversas normas para regular as relações de 
consumo. Dados os limites editoriais estabelecidos para a publicação deste trabalho, não 
há possibilidade de examinar a evolução histórica nem o conteúdo dessas normas. Por 
essa razão, a análise será genérica, não se fixando em normas jurídicas específicas de 
certa legislação nacional. Mesmo assim, é fato que todas as leis consumeristas editadas 
na América Latina contemplam a obrigação do fornecedor de prestar ao consumidor 
informações verdadeiras, claras, completas e suficientes para que o consumidor possa 
decidir de modo consciente se praticará ou não o ato de consumo. Nesse sentido, há 
dispositivos nas leis brasileira nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor); 
argentinas nºs 24.240/93 (lei de defesa do consumidor), 19.724 (contraos por adesão) e 
22.802 (lei de lealdade comercial); paraguaia nº 1.334/98 (lei de defesa do consumidor); 
uruguaia nº 17.189/99; mexicana de 1992 (lei de defesa do consumidor); chilena 
19.496/97 (lei de proteção ao consumidor); e no projeto de lei boliviana de 1999. No 
âmbito do Mercosul, têm ocorrido várias tentativas de harmonização das normas de 
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proteção ao consumidor, entre as quais destacam-se o Protocolo de Defesa do 
Consumidor (1997), as Resoluções nºs Resolução 124/96 (lista de direitos mínimos do 
consumidor) e 126/96 (disciplina de publicidade no mercado de consumo), a Declaração 
dos princípios gerais sobre defesa do consumidor no Mercosul (1999) e a Declaração 
dos Direitos Fundamentais dos Consumidores do Mercosul (2000). 
 
Tendo em vista as tentativas do Mercosul de harmonizar as legislações dos Estados-
membros, será aqui considerada apenas a Declaração dos Direitos Fundamentais dos 
Consumidores do Mercosul sobre a comunicação entre fornecedores e consumidores no 
mercado de consumo. Essa Declaração sintetiza princípios contidos nas demais leis 
consumeristas sobre a matéria objeto deste estudo e que tendem a adotar critérios 
meramente utilitários, tecnicistas e insuficientes para que se possa apreender e 
compreender os complexos processos dialéticos de transformações culturais e de disputa 
de valores simbólicos que ocorrem no mercado de consumo. Os países latino-
americanos como um todo, e os do Mercosul em particular, estão em diferentes estágios 
de desenvolvimento. Alguns têm economia preponderantemente primária, ao passo que 
outros já avançaram consideravelmente como sociedades industrializadas. Nos países 
em que predomina a economia primária, há incontáveis grupos sociais que ainda se 
caracterizam como sociedades tradicionais, ou seja, que não adentraram o universo 
cultural das sociedades industrializadas. Nessas sociedades mais tradicionais, as 
relações de consumo ainda não atingiram grau de maturidade comparável ao das 
sociedades industrializadas. Como se verá mais adiante, os processos de comunicação 
social e de reformulação da identidade cultural nas sociedades tradicionais são bastante 
diferentes daqueles que ocorrem em sociedades industrializadas. Por conseguinte, as 
disputas por bens de consumo nas sociedades tradicionais e nas modernas refletem, 
como não poderia deixar de ser, as distintas disputas culturais e os valores simbólicos 
que permeiam tais sociedades. Logicamente, os processos de comunicação entre 
fornecedores e consumidores em cada um desses mercados de consumo expressam a 
polifonia e a polissemia que emergem dessas relações de consumo. 
 
Há, portanto, muitas assimetrias entre os países latino-americanos preocupados com a 
proteção do consumidor. Aliás, vários dos países da América Latina sequer atingiram o 
estágio em que a proteção legislativa do consumidor tenha se tornado indispensável. 
Tantas assimetrias, naturalmente, dificultam a circulação de bens de consumo e a 
implementação de estratégias comerciais mais amplas, distorcem a livre concorrência, 
não asseguram segurança e qualidade aceitáveis de certos bens de consumo em 
mercados outros que não o local. Nessas circunstâncias, cada um dos distintos mercados 
de consumo se organiza com base num quadro próprio de referências culturais, a partir 
do qual os bens de consumo passam a ter significações específicas para aquele 
determinado grupo social. É este fenômeno que este trabalho procurará evidenciar. 
 
2. Liberdade de informação, identidade cultural e mediação simbólica nas 
sociedades de consumo  
 
Os indivíduos integrantes de uma sociedade são diferentes entre si e, por conseguinte, a 
identidade cultural dessa sociedade incorpora e expressa essa diversidade essencial do 
ser humano. Os elementos de identificação cultural são sempre valorados pelos 
indivíduos que compõem o grupo social e pelo próprio grupo. Tais elementos têm 
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específicos significados válidos para aquele grupo social, naquele lugar e momento 
histórico. Conforme seja maior ou menor o valor atribuído a esses elementos de 
identificação cultural, será possível dizer se são essenciais ou secundários para a 
definição da identidade daquela sociedade (Merton,1968). A vida social apresenta 
aspectos multidimensionais. Esses aspectos referem-se a bens de todos os tipos, dos 
quais o ser humano precisa se apoderar para existir e sobreviver. Cada um desses 
aspectos e bens pode ser mais valorizado ou menos valorizado pela sociedade de época 
para época e de lugar para lugar. A sociedade tende a se manter mais coesa conforme os 
elementos de identificação cultural que mais valorizar sejam suficientes para possibilitar 
que o maior número possível de indivíduos se identifique com o universo cultural assim 
composto. Esse efeito exige, portanto, que o universo cultural de tal sociedade seja o 
mais representativo e o mais amplo possível, de tal maneira que todos os indivíduos, 
coletividades e subgrupos que compõem aquela mesma sociedade tenham possibilidade 
de reconhecer sua identidade cultural (Merle, 2003). O mesmo processo ocorre no 
relacionamento de diferentes povos. Se povos distintos apresentarem alguns elementos 
comuns de identificação cultural, aos quais atribuam significados e valores 
correspondentes, tenderão a formar alianças e blocos entre si (Harrison et Huntington, 
2002). Os elementos de identificação cultural que integram o universo cultural de uma 
sociedade, de um povo, ou de um conjunto de povos, envolvem – sempre – alguma 
forma de linguagem e de comunicação. Essa linguagem pode ser a fala, a escrita, o 
conjunto dos sinais gráficos, os símbolos de qualquer espécie, a arte em geral, os mitos 
presentes no inconsciente coletivo do grupo social e, enfim, qualquer meio pelo qual o 
ser humano comunique a outrem suas idéias, crenças, mitos, temores e sentimentos de 
qualquer espécie. Daí porque a identidade cultural se manifesta por meio da 
comunicação, no sentido mais amplo possível do vocábulo (Chomsky, 1998). A 
linguagem está implícita em todos os fatos e bens que fazem parte da vida do ser 
humano e é preciso que seja lida e compreendida culturalmente. Em síntese, é preciso 
compreender os significados intertextuais dos elementos culturais com base nos quais 
se forma, se transforma ou se afirma a identidade cultural de um grupo social (Seixas, 
2006). 
 
É preciso, pois, compreender a liberdade de informação, os processos de comunicação e 
o próprio mercado de consumo a partir de abordagem inter e transdiciplinar. Além disto, 
a liberdade de informação, o direito de informar e o direito à informação pressupõem 
uma sociedade livre, democrática e razoavelmente amadurecida. As diversas classes e 
os diferentes setores que compõem uma sociedade têm seus respectivos sistemas de 
valores e de significados culturais. Esse acervo cultural se entrelaça no mercado de 
consumo – lugar imaginário em que as intersecções de valores simbólicos ocorrem – 
que é também uma arena em que atuam os agentes mediadores dos referidos 
significados culturais intertextuais daquela sociedade. São estes mediadores que captam, 
processam, reinterpretam e devolvem ao meio social os valores e signos das relações 
sociais multidimencionais (Medina, 1988). Os elementos culturais arquetípicos, híbridos 
e dominantes, cada qual composto de fragmentos culturais gerados pela globalização, 
ingressam desordenadamente no mercado de consumo e, neste, através da ação dos 
agentes mediadores de significados culturais intertextuais, os aludidos elementos são 
reorganizados num cosmos apreensível e compreensível pelos agentes 
socioeconômicos. Portanto, a lógica do mercado de consumo não é estritamente 
econômica e não pode ser definida apenas a partir da vontade dos poderes dominantes 
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ou hegemônicos, nem das mensagens autoritárias difundidas nos meios de comunicação 
social. Os diferentes grupos componentes da sociedade estabelecem os significados 
culturais intertextuais com base nos quais a vida social é regulada. São acordos 
simbólicos e rituais por meio dos quais tais atores definem quais são os valores culturais 
daquela sociedade. Nesses rituais, os grupos sociais usam os bens materiais introduzidos 
no mercado de consumo como ícones ou símbolos dos valores sociais definidos pelo 
consenso geral e, assim, reorganizam o caos do mercado, transformando-o em cosmos. 
É oportuna a observação de Canclini (2005:65): 
 

(...). Mas em um sentido mais radical, o consumo se liga, de outro modo, com a 
insatisfação que o fluxo errático dos significados engendra. Comprar objetos, pendurá-
los ou distribui-los pela casa, assinalar-lhes um lugar em uma ordem, atribuir-lhes 
funções na comunicação com os outros, são os recursos para se pensar o próprio 
corpo, a instável ordem social e as interações incertas com os demais. Consumir é 
tornar inteligível um mundo onde o sólido se evapora. Por isso, além de serem úteis 
para a expansão do mercado e a reprodução da força de trabalho, para nos 
distinguirmos dos demais e nos comunicarmos com eles, como afirmam Douglas e 
Isherwood, “as mercadorias servem para pensar”. 
 
É nesse jogo entre desejos e estruturas que as mercadorias e o consumo servem 
também para ordenar politicamente cada sociedade. O consumo é um processo em que 
os desejos se transformam em demandas e em atos socialmente regulados. (...). 

 
Os processos de comunicação social e de atribuição de significados culturais 
intertextuais relacionados com o mercado de consumo das sociedades modernas são 
distintos, em importantes aspectos, dos que ocorrem nas sociedades tradicionais. 
 
3. Identidade cultural e comunicação nas sociedades tradicionais 
 
Sociedades tradicionais são as que ainda não atingiram certo grau de complexidade e de 
industrialização. Apresentam algumas características constantes, não necessariamente 
cumulativas. Sua economia tende a ser preponderantemente rural ou extrativista, ou 
artesanal, baseada no sistema mercantil-simples, com pequenas unidades produtoras e 
trocas econômicas mais ou menos limitadas ao seu próprio território e população. As 
relações humanas, por isto, desenvolvem-se em espaço geográfico que pode ser 
delimitado com precisão e abrangem pequenos grupos sociais facilmente identificáveis. 
Claro, há graus diferenciados de cada um desses aspectos e as correlações entre eles dão 
a cada sociedade tradicional traços próprios de identidade local.  
 
Em sociedades tradicionais os elementos de identidade cultural local tendem a ser muito 
estáveis. As noções de tempo e de espaço têm grande importância na dinâmica da vida 
social e dos processos de comunicação que nela ocorrem. A vida social envolve poucas 
pessoas e acontece em espaços geográficos mais restritos, em comparação com 
sociedades complexas. Os diferentes grupos sociais que compõem certa sociedade 
tradicional desenvolvem processos e estratégias próprias para estabelecerem relações e 
comunicações uns com os outros (Certeau, 1994). Há espaços, urbanos ou rurais, mais 
ou menos reservados para certos grupos. Há lugares de passagem com diferentes 
significados para cada grupo social. Há pontos de referência social e cultural em que se 
apóiam as memórias coletiva e individual (Halbwacz, 2006). Mais do que os meios de 
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comunicação social, antes chamados “meios de comunicação de massa”, há outras 
instituições que promovem ou facilitam os relacionamentos sociais, econômicos e 
identitários: o mercado local, a igreja, a praça, o clube, a avenida, a escola, a padaria, o 
posto de saúde, a procissão, o bar, a farmácia, as festas locais, as demoradas conversas 
entre vizinhos. Os processos de comunicação social tendem a ser mais espontâneos e, 
em geral, baseados em aspectos personalíssimos dos diferentes atores que dele 
participam. Tais processos abrangem poucos indivíduos ou pequenos grupos e 
acontecem em lugares específicos e em ocasiões determinadas. Os assuntos mais 
relevantes objeto da comunicação tendem a ser os de interesse local, muitas vezes 
restritos a certos grupos sociais. Por isto, os meios de comunicação social mais 
abrangentes, como a televisão, o rádio e as novas mídias eletrônicas, não têm o mesmo 
poder de persuasão e de convencimento que costumam ter nas sociedades modernas, 
industrializadas. Esses meios de comunicação social, em alguma medida, precisam 
oferecer conteúdos que se aproximem dos interesses das sociedades tradicionais, que 
tenham significação mais específica para elas. As sociedades tradicionais tendem a ser 
mais impermeáveis e resistentes a elementos culturais exógenos. As transformações 
culturais nessas sociedades tendem a ser mais lentas e graduais. Os indivíduos e 
pequenos grupos que as compõem têm mais tempo para metabolizar elementos culturais 
exógenos com os elementos culturais locais. Em termos comparativos com as 
sociedades complexas, a identidade cultural nas sociedades tradicionais é mais estável, 
homogênea, bem localizada, apoiada em referências com forte significação coletiva, 
menos fragmentada e menos pré-disposta a incorporar com rapidez elementos culturais 
alienígenas (Giddens, 2000). 
 
4. Identidade cultural e comunicação nas sociedades modernas 
 
Sociedades modernas são as que alcançaram alto grau de complexidade e de 
industrialização. Estão envolvidas com os processos cada vez mais amplos e profundos 
de inter-relações que caracterizam a globalização contemporânea. As sociedades 
modernas são multiculturais. Os Estados em que elas se desenvolvem geralmente 
abrangem muitas nações. Tais sociedades vivenciam intensos processos de 
descentralização, deslocalização e fragmentação cultural, econômica e política. Em 
decorrência disso, surgem novas identidades culturais. A denominada “crise de 
identidade”, em qualquer dessas esferas, é parte de um amplo e profundo movimento de 
transformação que desloca as estruturas de identidade cultural das sociedades modernas 
dos seus centros tradicionais referência cultural (Giddens, 2000). Tudo isso torna 
instáveis os critérios com base nos quais os indivíduos e grupos sociais costumavam 
construir sua identidade. As múltiplas dimensões da globalização, especialmente no que 
diz respeito aos meios de telecomunicação, tornou muito relativas, imprecisas e 
mutantes as tradicionais noções de tempo e de espaço. O progresso tecnológico nas 
áreas de telecomunicações e transportes praticamente eliminou a importância relativa 
do espaço e do tempo na dinâmica dos fenômenos globais. Ora, o espaço e o tempo 
sempre foram importantes coordenadas para validar e dar sentido aos sistemas de 
representações culturais. Conforme essas coordenadas vão se tornando cada vez mais 
fluídas, os próprios sistemas de representação nelas baseados ficam mais permeáveis a 
novas influências culturais: questões culturais suscitadas em lugares distantes ou em 
tempos diferentes tornam-se questões atuais e locais para indivíduos e sociedades que, 
em princípio, estariam temporal e fisicamente apartados daquelas questões. A noção ou 
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a impressão de que tudo acontece aqui e agora faz com que fenômenos culturais globais 
passem a ter uma significação simbólica local, transformando os paradigmas de 
identificação cultural até então vigentes. Em razão dos meios de telecomunicação 
existentes, núcleos culturais muito diferentes entre si, localizados em pontos do planeta 
distantes uns dos outros, hoje podem interagir de modo instantâneo. No passado esses 
contatos entre povos diferentes progrediam lentamente, ao longo de séculos, de modo 
que tais povos tiveram tempo razoável para incorporar novos elementos à sua própria 
cultura, conforme se fazia necessário ou conveniente. Esse processo atualmente é muito 
mais intenso e, em termos relativos de tempo, é também instantâneo. Disto resultam os 
fenômenos da descentralização, deslocamento e fragmentação cultural a que todos se 
submetem na fase contemporânea da globalização. Tornou-se comum o uso do 
neologismo glocalização para expressar o contraste, a interação, a assimilação e o 
hibridismo do conjunto de fenômenos multidimensionais da globalização 
correlacionados com os fenômenos igualmente multifacetados de uma localidade e de 
um povo em particular. Stuart Hall apreendeu muito bem essa dinâmica no que atine aos 
aspectos culturais (Hall, 2005:9-10): 
 

Isso está fragmentando as paisagens culturais de classe, gênero, sexualidade, etnia, 
raça e nacionalidade, que, no passado, nos tinham fornecido sólidas localizações como 
indivíduos sociais. Estas transformações estão também mudando nossas identidades 
pessoais, abalando a idéia que temos de nós próprios como sujeitos integrados. Esta 
perda de um “sentido de si” estável é chamada, algumas vezes, de deslocamento ou 
descentração do sujeito. Esse duplo deslocamento - descentração dos indivíduos tanto 
de seu lugar no mundo social e cultural quanto de si mesmos – constitui uma “crise de 
identidade” para o indivíduo.(...). 

 
Hall aponta três concepções de identidade do sujeito: o sujeito do Iluminismo; o sujeito 
sociológico; e o sujeito pós-moderno. O sujeito do Iluminismo era concebido a partir da 
forte expressão de seu individualismo. Era indivíduo totalmente centrado, unificado e 
dotado de racionalidade para conduzir suas ações no ambiente social. A identidade 
desse sujeito se concentrava em seu interior e o acompanhava em toda a sua trajetória 
de vida. Por outro lado, o sujeito sociológico foi concebido em decorrência da crescente 
complexidade do mundo moderno. A construção da identidade do sujeito não podia 
mais ser feita exclusivamente a partir dos critérios de identidade pessoal e subjetiva. 
Percebeu-se que o núcleo interior desse sujeito não era e nem podia ser autônomo e 
autosuficiente. Ao contrário, sua identidade estava correlacionada com a identidade de 
outros indivíduos do corpo social, os quais atuavam como mediadores de signos para a 
construção da identidade cultural subjetiva. Hall ressalta que, de acordo com essa 
concepção sociológica, a identidade do sujeito é formada por sua interação com o meio 
social. Embora o sujeito ainda mantenha um núcleo individual de identidade, tal núcleo 
sofre diversas influências oriundas de seu diálogo com os mundos culturais exteriores a 
ele, os quais desencadeiam um movimento de transformação da identidade subjetiva, 
integrando-a à identidade social em constante mutação. O sujeito de algum modo 
organiza essas identidades culturais internas e externas e constrói um novo quadro de 
referências a respeito de seu lugar no mundo social e cultural. Usando uma feliz figura 
de linguagem, Hall diz que a identidade “costura” o sujeito à estrutura, dando-lhe 
estabilidade e possibilidade de predizer alguns dos movimentos culturais nos quais se 
integra. Todavia, na fase atual da globalização, a construção dessa identidade do sujeito 
sociológico também está atravessando uma crise sem precedentes, fato que levou Hall a 
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investigar a terceira forma de identidade cultural: a do sujeito pós-moderno. Explica que 
a identidade do sujeito sociológico está em crise porque, atualmente, o que está em 
processo de transformação é a própria estrutura exterior à qual a identidade interior do 
sujeito se ligava para construir seus quadros de referência. O sujeito antes tinha uma 
identidade unificada e estável. Agora tem identidade fragmentada, muitas vezes 
contraditória e ainda não reorganizada. Alguns elementos de identificação cultural, 
externos ao sujeito, estão transformando as estruturas e instituições que serviam de 
referências para que ele formasse sua própria identidade no meio social. Tudo passou a 
ser provisório, problemático e variável. Nessas circunstâncias tão instáveis, tem início a 
construção da identidade cultural do sujeito pós-moderno, a que se refere Hall nestes 
termos (Hall, 2005:11-12): 
 

Esse processo produz o sujeito pós-moderno, conceptualizado como não tendo uma 
identidade fixa, essencial ou permanente. A identidade torna-se uma “celebração 
móvel”: formada e transformada continuamente em relação às formas pelas quais 
somos representados ou interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam (...). É 
definida historicamente e não biologicamente. O sujeito assume identidades diferentes 
em diferentes momentos, identidades que não são unificadas ao redor de um “eu” 
coerente. Dentro de nós há identidades contraditórias, empurrando em diferentes 
direções, de tal modo que nossas identificações estão sendo continuamente deslocadas. 
Se sentimos que temos uma identidade unificada desde o nascimento até a morte é 
apenas porque construímos uma cômoda estória sobre nós mesmos ou uma 
confortadora “narrativa do eu”(...). A identidade plenamente unificada, completa, 
segura e coerente é uma fantasia. Ao invés disso, à medida em que os sistemas de 
significação e representação cultural se multiplicam, somos confrontados por uma 
multiplicidade desconcertante e cambiante de identidades possíveis, com cada uma das 
quais poderíamos nos identificar – ao menos temporariamente. 

 
A crise de identidade provocada pela dinâmica da globalização gera profundo processo 
dialético e provoca o fenômeno da glocalização. O indivíduo vivencia simultaneamente 
a influência de diferentes culturas que abalam a noção de identidade cultural “estável” 
com que ele estava habituado no contexto local em que se insere. Desses choques 
culturais, ora decorre a hibridização das culturas global e local; ora resulta uma situação 
circunstancial, transitória ou permanente, de hegemonia de uma cultura sobre a outra 
(ou seja, da cultura global sobre a local, ou vice-versa); ora advêm fraturas em que se 
confrontam a cultura global e a local (Huntington, 1997). Tudo isto faz com que o 
indivíduo tenha que revisar os critérios que servem de base para sua própria identidade 
cultural como da sociedade em que vive.  

 
Diversos movimentos filosóficos e sociais importantes conduziram a esse processo de 
glocalização, relativizando a importância do indivíduo no contexto social e global. 
Surge assim concepção mais nítida do papel social do indivíduo, que passou a ser 
profundamente relacionado com o interior das grandes estruturas e instituições em que 
se fundamentam as sociedades modernas. Referidos movimentos filosóficos 
demonstraram as múltiplas interações e condicionamentos em que esse indivíduo está 
envolvido na dinâmica social. Desenvolveram-se explicações alternativas sobre como os 
indivíduos formam internamente suas identidades através de sua participação em 
relações sociais mais amplas e, por outro lado, a respeito do modo como os processos e 
estruturas sociais são sustentados pelos papéis que os indivíduos desempenham neles.  
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Por outro lado, as culturas locais dispõem de mecanismos internos mais ou menos 
eficientes para que não se desintegrem totalmente. Isto faz parte do processo dialético 
de autoafirmação cultural comentado anteriormente neste trabalho. É curioso – e é 
mesmo paradoxal – observar que o processo global de integração cultural, que tende a 
fazer (parafraseando Marx) uma gelatina cultural, é o mesmo que acentua as diferenças 
culturais. Ao lado da tendência de homogeneização cultural global, há a tendência de 
acentuar a diferença cultural local. Trata-se de processo que envolve a alteridade global-
local para construir, reconstruir, transformar, diluir ou miscigenar a identidade cultural 
do indivíduo e da própria sociedade, hoje de escala planetária. Tais fenômenos são bem 
visíveis nas complexas e multidimensionais relações que se estabelecem nos mercados 
de consumo das sociedades modernas. 
              
Contudo, o processo de globalização é assimétrico. Nem todas as partes do mundo se 
envolvem nesse processo de modo uniforme e simultâneo. A globalização é 
desequilibrada, heterogênea e assincrônica (Dupas, 2005). Embora de modo não 
homogêneo, é certo que atualmente observa-se um movimento generalizado no sentido 
de redefinição das identidades nacionais que buscam sua auto-afirmação perante as 
demais culturas com as quais interagem na arena global. Esse é um dos efeitos 
multidimensionais da globalização. Isto ocorre porque a globalização torna cada vez 
mais relativa a ideia clássica de sociedade como um corpo bem definido e delimitado, 
dotado de mecanismos internos e externos muito claros para permitir que seus 
integrantes se identifiquem com uma certa cultura. O processo dialético de 
autoafirmação entre culturas conflitantes apresenta três efeitos importantes, de certo 
modo contraditórios (Canclini, 1991): 1º) as identidades culturais atravessam grave 
processo de desintegração provocado pelo crescimento da homogeneização cultural 
globalizada; 2º) as identidades nacionais e locais, ou particularistas, realizam importante 
esforço de resistência à globalização cultural, buscando sua autoafirmação; e 3º) é fato 
que as identidades nacionais, locais e particularistas estão absorvendo novos elementos 
culturais e estão se tornando culturas híbridas.  
 
Como destacado anteriormente, os países da América Latina apresentam profundas 
assimetrias internas e externas. Há muitos grupos organizados como sociedades 
tradicionais e com forte sentimento de identidade cultural local. Há também numerosos 
grupos já organizados em sociedades industrializadas, ou em vias de industrialização, 
que, por sua vez, adotam outros quadros gerais de identidade cultural. Por essas razões, 
os mercados de consumo de cada um desses grupos apresentam diferentes graus de 
amadurecimento e de complexidade. Em conseqüência, tanto os bens como as 
informações que circulam nesses mercados passam por processos de mediação 
simbólica (cultural, portanto) que as normas consumeristas consideradas não 
conseguem nem apreender nem compreender.  
 
5. Cultura, poder, informação e mediação simbólica no mercado de consumo 
 
Canclini (2005:28-30) ressalta que a cultura é indissociável do sistema econômico 
adotado por certa sociedade. Esse autor vê a cultura como um produto do sistema com 
função de produzir e de reproduzir os significados abrangidos no processo produtivo: 
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(...), preferimos restringir o uso do termo cultura para a produção de fenômenos que 
contribuem, mediante a representação ou reelaboração simbólica das estruturas materiais, 
para a compreensão, reprodução ou transformação do sistema social, ou seja, a cultura diz 
respeito a todas as práticas e instituições dedicadas à administração, renovação e 
reestruturação do sentido.  

 
(...). Toda produção de significado (filosofia, arte, a própria ciência) é passível de ser 
explicada em termos de relação com suas determinantes sociais. Mas essa explicação não 
esgota o fenômeno. A cultura não apenas representa a sociedade; cumpre também, dentro 
das necessidades de produção do sentido, a função de reelaborar as estruturas sociais e 
imaginar outras novas. Além de representar as relações de produção, contribui  para a sua 
reprodução, transformação e para a criação de outras relações.  

 
De fato, toda manifestação cultural há de ser estudada em conexão com os demais 
elementos produtivos do sistema social. Qualquer prática cultural é simultaneamente 
econômica e simbólica, pois é assim que se reproduz o conjunto de representações de 
uma sociedade. A cultura está inserida no processo produtivo e, para que se possa 
estudá-la, é preciso percorrer todas as etapas de tal processo, a saber, a produção 
cultural, sua circulação, recepção e reprodução. Não é possível compreender o processo 
cultural fora de seu contexto. Por isto, a cultura é um dos instrumentos de dominação 
usados por certos grupos sociais, ao lado do poder político e do poder econômico. Esses 
grupos não podem indefinidamente basear seu domínio na força econômica ou política. 
O domínio cultural passa a ser imprescindível para assegurar poder a tais grupos. A 
cultura se presta a convencer os demais indivíduos a aceitarem a estrutura de dominação 
econômica e política como se fosse legítima e natural. Desse modo, oculta-se a 
violência inerente ao processo de adaptação do indivíduo a uma estrutura em cuja 
construção não interveio, bem como a fazer com que a imposição desta estrutura seja 
sentida como socialização ou adequação necessária para a vida em sociedade. A 
configuração exposta por Canclini constitui o que neste trabalho se denomina estrutura 
cultural dominante, em que os elementos de identificação cultural são apropriados, 
manipulados e difundidos pelos setores dominantes ou hegemônicos de um dado 
sistema social, de modo autoritário e hierarquizado, para que, com base naqueles 
elementos, os demais integrantes da sociedade construam sua identidade cultural.  
 
Milhares de bens são introduzidos de modo caótico nos mercados de consumo. Os 
consumidores, então, individualmente ou em grupos, desenvolvem processos 
democráticos de mediação simbólica por meio dos quais segregam, classificam e 
hierarquizam esses bens que lhes são oferecidos. Essa mediação simbólica é feita com 
base nos elementos culturais de identificação adotados pelos indivíduos e grupos 
envolvidos. O resultado do processo configura uma ordem geral que tende a refletir a 
distribuição de poder na sociedade, a polifonia e a polissemia existentes nos mercados 
de consumo. Assim, as decisões dos consumidores não são baseadas, apenas, em 
critérios tecnicistas ou utilitaristas atinentes aos bens de consumo. Ao contrário, os 
processos de comunicação no mercado de consumo e a disputa pelos bens de consumo 
refletem práticas democráticas, disputas simbólicas e culturais entre os atores 
envolvidos. Os bens de consumo funcionam, portanto, como signos desses conflitos e 
práticas. Na medida em que as normas jurídicas consumeristas põem foco na função 
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utilitarista ou tecnicista da informação no mercado de consumo, deixam escapar os 
aspectos muito mais relevantes acima referidos.  
 
Daí decorre que as tentativas de harmonização da legislação consumerista na América 
Latina como um todo, e no Mercosul em especial, não poderão progredir de modo 
efetivo se deixarem de considerar os aspectos multidimensionais mencionados até aqui. 
Não se trata, então, de buscar apenas harmonização e equilíbrio econômico nos 
mercados consumidores latino-americanos. Trata-se, na verdade, de regular as disputas 
culturais, simbólicas e políticas em que estão envolvidos os diferentes grupos sociais e 
países da América Latina e do Mercosul. É nesse contexto que a informação no 
mercado de consumo precisa ser examinada. 
 
A partir do surgimento dos Estados nacionais, acentuou-se a tendência de confinar a 
identidade cultural no território nacional. A identidade cultural passou cada vez mais a 
ser narrada na história nacional, a ser simbolizada pelos heróis nacionais, a compor sua 
forma na etnia nacional. O Estado-nação, fechado em suas fronteiras, era o reduto 
seguro em que se podia encontrar uma cultura nacional homogênea que funcionava 
como um grande quadro de referência para um povo, permitindo-lhe ter um sentimento 
de identidade comum e, ao mesmo tempo, dando ao indivíduo o conforto de pertencer a 
uma comunidade com quem podia compartilhar sua vida (Eagleton, 2005). Era possível 
distinguir o nacional daquilo que era estrangeiro. Cultura nacional e cultura estrangeira 
se articulavam e se complementavam, mas não se confundiam. Os bens oferecidos ao 
consumo traziam a marca e significação simbólica de uma certa sociedade nacional. 
Cada país podia, ou não, abrir suas fronteiras para receber bens e significados culturais 
de outros países, porém tinha critérios mais ou menos estáveis para reconhecer o que era 
nacional e o que era estrangeiro. Na medida em que o processo de globalização 
multidimensional se tornou mais amplo, intenso e profundo, especialmente em 
decorrência da expansão do comércio industrial mundial, o reducionismo dualista 
nacional–estrangeiro expôs cada vez mais sua fragilidade conceitual e pragmática. Os 
bens assim produzidos e comercializados circulam em territórios transnacionais e não 
têm mais tanta ligação com um determinado local ou país. Seu significado cultural 
incorpora fragmentos das diversas culturas dos lugares por onde circula. Na fase atual 
da globalização é difícil saber quais bens são nacionais e quais são estrangeiros. A 
globalização produz constantes interações entre sistemas de produção e entre culturas 
diferentes que estão em centros distintos, mas que são integrados funcionalmente. Cada 
indivíduo, ao selecionar os bens que deseja consumir, atribui significados a tais objetos. 
Com base nesses significados, o indivíduo define em que aspectos se identifica e se 
integra a uma certa sociedade, e em quais outros aspectos se considera diferente dela. 
Assim, os comportamentos de consumo num ambiente globalizado implicam em 
processos de identificação cultural multicentrados, transnacionais e que reúnem 
fragmentos culturais de diferentes origens. A identidade cultural não pode mais ser 
definida de modo seguro com base no simbolismo inerente ao Estado-nação. A 
identidade cultural nessas sociedades é construída por meio dos hábitos de consumo 
locais e transnacionais. 
 
6. Reformulação de identidade cultural no mercado de consumo 
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O mercado de consumo nas sociedades modernas, industrializadas e democráticas 
transformou-se em lugar para exercício da cidadania. É uma das instituições por meio 
das quais os indivíduos podem exercer sua cidadania e provocar transformações sociais 
para tornar a sociedade mais justa e solidária. De fato, para que os produtores do mundo 
inteiro conquistem novos mercados, precisam simultaneamente construir e atribuir a 
seus produtos significados universais, homogêneos. Para isso, dependem dos meios de 
comunicação social, especialmente da publicidade. O discurso corrente de que a 
globalização gera homogeneidade cultural, padronização de valores, hábitos e 
instituições, pressupõe que os indivíduos e grupos sociais são seres passivos, 
manipuláveis e incapazes de tomar decisões por si mesmos. Estariam condenados aos 
ditames dos poderes hegemônicos e da mídia global a serviço destes. Essas 
pressuposições nem sempre correspondem à realidade. A concepção de que haveria 
irresistível direcionismo do comunicador e passividade total do receptor da mensagem 
comunicada, por meio da qual seria possível aos poderes dominantes ou hegemônicos 
impor “às massas” elementos culturais específicos, não levava em conta a dialética 
intrínseca do processo comunicacional. Medina (1988) chama a atenção para o fato de 
que, a partir de certo ponto, uma rede de comunicação e de disseminação de conteúdos 
de interesse dos poderes hegemônicos escapa ao seu poder de controle porque apresenta 
dinâmica dialética que altera o significado desses conteúdos. Pondera que as sociedades 
avançadas dependem do livre intercâmbio de informações orientadas para a ação e 
para a renovação, e não para a passividade contemplativa. A comunicação é 
organizada para interferir no presente e não para manter a tradição. Sublinha que 
houve época em que se considerava que os meios de comunicação social reproduziam 
uma cultura industrializada, em que a importância dos criadores dessa cultura era 
eliminada ou minimizada, pois esses meios de comunicação eram governados pelos 
princípios da rentabilidade e da homogeneização cultural impessoal. Todavia, 
exatamente porque a mensagem comunicacional é produto cultural, não é possível 
homogeneizá-la de modo absoluto. Qualquer manifestação cultural tem o elemento 
criativo. Por esse motivo, surge uma relação dialética entre o sistema de produção ou 
reprodução cultural e o criador dos elementos culturais absorvidos no sistema. Mesmo 
no bojo da “cultura de massa”, o criador de um produto cultural o assina: imprime nesse 
produto sua marca com que se distingue dos demais.  
 
Medina faz referência à divisão cultural em antiga e nova, proposta por Moles. A 
cultura antiga corresponderia à forma de pirâmide e seria construída essencialmente por 
meio do sistema educacional. A nova cultura seria um mosaico, em oposição à imagem 
da pirâmide, e teria duas camadas: a de “cultura de massa”, alimentada pelos meios de 
comunicação social; e outra camada composta por criadores integrantes da sociedade 
intelectual. A primeira camada – de “cultura de massa” – gera um fluxo contínuo de 
mensagens de todos os tipos, com múltiplos sentidos, mas consubstanciado em 
fragmentos culturais dispersos num sistema de comunicação que não lhes dá suporte 
duradouro. A segunda camada – a dos criadores – absorve os fragmentos dispersos no 
sistema de comunicação, reorganiza esses fragmentos e os transforma em novas 
mensagens que serão, então, reabsorvidas pelos meios de comunicação social. Realiza-
se, assim, um processo dinâmico e dialético entre as duas camadas. De fato, os meios de 
comunicação social difundem informações provenientes de todos os lugares do mundo. 
Os poderes hegemônicos selecionam, organizam e editam as informações e os 
elementos simbólicos dominantes que têm interesse de difundir. Todavia, todas essas 
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mensagens e os bens a que se referem são mediados por agentes sociais, formais ou 
informais, que podem lhes atribuir diferentes significações culturais intertextuais, 
expressando assim valores locais ou regionais, que podem ou não conflitar com a 
pretensão de homogeneidade cultural desejada pelos poderes dominantes ou 
hegemônicos (Martín-Barbero, 2006). Por fim, os próprios destinatários das mensagens 
e dos bens (os consumidores, em última análise) também lhes atribuem significados, 
que podem ou não coincidir com os desejados pelos poderes dominantes ou 
hegemônicos. Por isto, ao mesmo tempo em que essas informações difundidas pelos 
referidos poderes combinam diversos elementos culturais, também podem acentuar 
identidades culturais locais, pois os seus significados intertextuais são mediados por 
diferentes agentes sociais.  
 
Em razão dos processos dialéticos até aqui examinados, as intervenções dos indivíduos 
como mediadores sociais de significados culturais intertextuais são particularmente 
relevantes nos comportamentos de consumo. O consumidor exercita sua cidadania no 
exato instante em que toma sua decisão de consumir ou não o que lhe é oferecido. É o 
indivíduo quem decide o que realmente tem valor simbólico para ele, em relação, em 
conexão com os significados culturais intertextuais do grupo social a que pertence. O 
mesmo raciocínio é válido para um grupo social local ou regional. Por isto, por mais 
que se tente homogeneizar a cultura, há elementos culturais que são assimilados pelo 
indivíduo, outros que são rejeitados por ele, e outros que são hibridizados com 
elementos culturais locais ou individuais. Desse modo, o indivíduo interfere nas 
relações sociais e pode provocar nelas mudanças importantes. Após ressaltar que há 
grande assimetria na produção e difusão de informações pela mídia a serviço dos 
poderes hegemônicos globais, Canclini (2005:42-45) observa: 
 

No entanto, quando se reconhece que ao consumir também se pensa, se escolhe e 
reelabora o sentido social, é preciso se analisar como esta área de apropriação de bens 
e signos intervém em formas mais ativas de participação do que aquelas que 
habitualmente recebem o rótulo de consumo. Em outros termos, devemos nos perguntar 
se ao consumir não estamos fazendo algo que sustenta, nutre e, até certo ponto, 
constitui uma nova maneira de ser cidadãos. 
(...). 
A aproximação à cidadania, à comunicação de massa e ao consumo, entre outros fins, 
tem de reconhecer estes novos cenários de constituição do público [o autor refere-se às 
instituições por meio das quais se expressa o interesse público] e mostrar que, para se 
viver em sociedades democráticas, é indispensável admitir que o mercado de opiniões 
cidadãs inclui tanta variedade e dissonância quanto o mercado da moda e o do 
entretenimento. Lembrar que nós cidadãos também somos consumidores leva a 
descobrir na diversificação dos gostos uma das bases estéticas que justificam a 
concepção democrática da cidadania. 

 
Diante dessas considerações, fica claro que os países da América Latina já mobilizados 
para regular as relações de consumo não podem se preocupar, apenas, com os aspectos 
econômicos e de política transnacional inerentes aos processos de integração regional 
ou sub-regional, como o Mercosul. Nos mercados de consumo de cada um desses 
países, e nos mercados em vias de integração em que participam, ocorrem disputas 
simbólicas que refletem, direta ou indiretamente, a distribuição de poderes entre tais 
Estados e, também, a distribuição de poderes entre os diferentes grupos sociais que 
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compõem aqueles estados. Tanto as mensagens comunicacionais como os bens que 
circulam nesses mercados de consumo captam e expressam a polifonia e a polissemia 
das práticas dos consumidores cidadãos. Daí resulta clara a insuficiência das normas 
consumeristas apegadas a critérios utilitários ou tecnicistas para regular a comunicação 
no mercado de consumo. A compreensão do fenômeno do consumo requer abordagem 
inter e transdiciplinar, por meio da qual possam ser estudados com maior abrangência e 
profundidade os processos simbólicos de comunicação e de recepção entre os poderes 
hegemônicos e os consumidores, sempre no contexto social em que tais processos 
ocorrem. 
 
Eis porque Canclini (205:60) propõe um conceito amplo de consumo: “(...) o consumo é 
o conjunto de processos socioculturais em que se realizam a apropriação e o uso dos 
produtos. (...).”Esclarece que não se pode compreender os hábitos de consumo apenas 
com base numa suposta racionalidade econômica, nem como manifestações 
determinadas por manipulação dos meios de comunicação. O consumo também não 
pode ser analisado como simplesmente mais uma fase do ciclo de produção e 
reprodução social, ou seja, como o momento em que se completaria o processo de 
criação, produção e circulação de bens no mercado de consumo massificado. A esse 
respeito, o autor diz (2005:61): 
 

(...). Uma teoria mais complexa sobre a interação entre produtores e 
consumidores, entre emissores e receptores, tal como a desenvolvem algumas 
correntes da antropologia e da sociologia urbana, revela que no consumo se 
manifesta também uma racionalidade sociopolítica interativa. Quando vemos a 
proliferação de objetos e de marcas, de redes de comunicação e de acesso ao 
consumo da perspectiva dos movimentos de consumidores e de suas demandas, 
percebemos que as regras – móveis – da distinção entre grupos, da expansão 
educacional e das inovações tecnológicas e da moda também intervêm nestes 
processos. (...). Consumir é participar de um cenário de disputas por aquilo que 
a sociedade produz e pelos modos de usá-lo. A importância que as demandas 
pelo aumento do consumo e pelo salário indireto adquirem nos conflitos 
sindicais, e a reflexão crítica desenvolvida pelas associações de consumidores 
são evidências de como o consumo é pensado pelos setores populares. Se 
alguma vez esta questão foi território de decisões mais ou menos unilaterais, 
hoje é um espaço de interação no qual os produtores e emissores não só devem 
seduzir os destinatários, mas também justificar-se racionalmente. (...). 
 
Uma terceira linha de trabalhos, os que estudam o consumo como um lugar de 
diferenciação e distinção entre as classes e grupos, tem chamado a atenção 
para os aspectos simbólicos e estéticos da racionalidade consumidora. Existe 
uma lógica na construção dos signos de status e nas maneiras de comunicá-los. 
(...) 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. (...). 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 os possuam. 
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Contudo, nessas pesquisas costuma-se ver os comportamentos de consumo como 
se só servissem para dividir. Porém, se os membros de uma sociedade não 
compartilhassem os sentidos dos bens, se estes só fossem compreensíveis à elite 
ou à maioria que os utiliza, não serviriam como instrumentos de diferenciação. 
(...). 

          
Assim, novos objetos introduzidos no mercado de consumo devem corresponder à 
lógica simbólica e cultural dos diferentes consumidores. O desejo de adquirir novos 
bens não é irracional, mas sim estreitamente vinculado aos elementos que definem as 
culturas individual e coletiva dos consumidores.  
 
Considerações finais 
 
Pretendeu-se evidenciar neste trabalho que as normas consumeristas do Mercosul que 
regulam as mensagens de comunicação entre fornecedores e consumidores são gerais e 
abstratas, no sentido de que, em essência, limitam-se a fixar muito amplamente alguns 
critérios utilitaristas ou tecnicistas atinentes aos bens de consumo. Essas normas 
concebem o processo de comunicação a partir do modelo, muito ultrapassado, de 
emissor ativo (fornecedor) comunicando mensagem com conteúdo pronto e acabado 
para um receptor passivo (o consumidor). Todavia, não é mais sustentável a 
argumentação tradicional de que os meios de comunicação social são inexoravelmente 
manipuladores de massas de consumidores passivos (o que não significa dizer que 
nunca sejam manipuladores ou que não haja consumidores passivos prontos a consumir 
qualquer coisa que lhes seja oferecida). Os significados culturais das mensagens de 
comunicação difundidas pelos meios de comunicação social, e também dos bens 
introduzidos no mercado de consumo, são mediados pelos agentes do próprio mercado, 
os quais, como já foi dito, captam, processam, reinterpretam e devolvem ao meio social 
os valores e signos desses bens no contexto das relações sociais multidimencionais. 
Esses mediadores atuam em seus respectivos grupos familiares, nos seus bairros, nas 
suas associações religiosas, sociais e políticas, nas suas cidades e, numa escala mais 
ampla, no país. Nesses espaços multicentrados ocorrem as intersecções culturais e os 
processos de reelaboração de significados culturais disseminados na sociedade. Os 
indivíduos e grupos sociais selecionam os bens que desejam consumir atribuindo a cada 
um desses bens significados que, no contexto social, indiquem uma posição, uma ordem 
numa escala de valores mais ampla, estabelecida por meio do consenso simbólico de tal 
sociedade. Esse consenso, por sua vez, resulta do exercício da cidadania também no 
mercado de consumo, onde, além da disputa pelos bens de consumo, também ocorrem 
práticas democráticas, intercâmbio de idéias e de complexas mediações simbólicas. Os 
elementos culturais contidos nesse quadro geral representam os valores e significados 
culturais intertextuais que aquela específica sociedade considera importantes num dado 
momento histórico. Cada um dos integrantes dessa sociedade, no entanto, pode propor 
outros significados e, desse modo, pode interferir no conjunto de valores simbólicos 
contidos no quadro geral de referência cultural. Em decorrência desses processos de 
mediação, é possível transformar, mesmo radicalmente, os significados culturais 
intertextuais das mensagens difundidas pelos meios de comunicação social e os dos 
bens introduzidos no mercado de consumo. Assim, mesmo admitindo a existência de 
poderes dominantes ou hegemônicos na sociedade, bem como a existência de meios de 
comunicação social a serviço desses poderes, não se pode absolutamente desprezar o 
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poder dos mediadores de significados culturais intertextuais, pois é nesse contexto que 
ocorrem as intersecções culturais com base nas quais os indivíduos e os grupos 
constroem suas identidades culturais na fase contemporânea da globalização.  
 
Se os operadores do Direito não estiverem atentos a estes aspectos, será pouco eficiente 
qualquer projeto de harmonização ou de unificação das normas de proteção ao 
consumidor, quer no âmbito nacional quer no internacional. No caso específico da 
América Latina, é incontestável a existência do multiculturalismo e dos Estados 
plurinacionais. A aplicação das normas de proteção aos consumidores há de ser feita 
com atenção a tais especificidades e, sobretudo, considerando os processos de 
reformulação ou de afirmação cultural de cada povo. 
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