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Resumo 
 

Desprovida de caráter político, em forma de pastiche (JAMESON, 2006), a rebeldia juvenil 
aparece nos constructos midiáticos espetacularizada (DEBORD, 1984). O uso da rebeldia 
agregada à mercadoria, como estimulo ao consumo, expõe uma contradição em relação a 
idéia do sujeito rebelde, pois inserida nos limites da lógica do capital este sentido somente 
pode ser “consumido” passivamente. O que será construído neste texto, portanto, é uma 
análise crítica sobre a rebeldia que contraditoriamente opera como instrumento de ordem 
mercadológica, expressão normalmente vinculada à mercadorias desenvolvidas para um 
público, em geral, juvenil. Com efeito, nesta perspectiva de inversão e contradição que o 
texto engendra uma breve reflexão sobre a questão da rebeldia e visibilizada nos mídia em 
forma de mercadorias. 
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O mundo no qual vivemos pode ser descrito como um grande mercado. Tudo pode 

ser trocado mediante o equivalente universal. O caminho construído pelo desenvolvimento 

das forças produtivas e das relações de produção nos trouxe à este império das mercadorias, 

onde o que somos se traduz pelo nosso potencial de troca. Nossas necessidades que em 

tempos anteriores à sociedade produtora de mercadorias se relacionavam a valores de uso, 

hoje, estão submetidas às necessidades de um mercado condenado a uma exigência 

ontológica de expansão.  

Obviamente, como adverte Marx, as condições históricas da existência do modo de 

produção capitalista não se limitam à simples circulação de dinheiro e mercadorias. A 

divisão social do trabalho articulada à propriedade privada dos meios de produção são 
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2 Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Semiótica da Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo – PUCSP. Email: camilabfb@gmail.com 
 



 
Intercom	  –	  Sociedade	  Brasileira	  de	  Estudos	  Interdisciplinares	  da	  Comunicação	  
XXXV	  Congresso	  Brasileiro	  de	  Ciências	  da	  Comunicação	  –	  Fortaleza,	  CE	  –	  3	  a	  7/9/2012 

 
 

 2 

condições necessárias para que haja produção mercantil capitalista, permitindo que o dono 

dos meios de produção e subsistência encontre no mercado o trabalhador livre, que vende 

sua capacidade de trabalho. (MARX, apud SWEEZY, 1962, p.88). O significado de viver 

numa sociedade produtora de mercadorias pode ser alcançado mediante essa compreensão 

de que tudo se converteu em valor de troca. 

 
 

Na produção material da própria vida, os homens contraem relações determinadas, 
necessárias e independentes de sua vontade, relações de produção estas que 
correspondem a uma determinada etapa de desenvolvimento da suas forças 
produtivas materiais. (...) O modo de produção da vida material condiciona o 
processo em geral da vida social, política e material. (MARX, 1982, p. 25) 

 
 
 

A sociabilidade capitalista é marcada por uma inversão estrutural, na qual o homem, 

cuja condição de sobrevivência é sua conversão em mercadoria – força de trabalho, é 

transformado em coisa, coisificado; e as coisas, mercadorias, ganham persona, aparecendo 

como entes dotadas de vontade. Como demonstra Marx, a mercadoria reflete aos homens as 

características sociais de seu próprio trabalho como características objetivas de seus 

produtos, como propriedades naturais sociais dessas coisas e, por isso, também reflete a 

relação social dos produtores com o trabalho total como uma relação social existente fora 

deles, entre objetos. Assim, uma “determinada relação social entre os homens (…) assume a 

forma fantasmagórica de uma relação entre coisas.” (NETTO apud MARX, 1983, I, I, p. 

71) 

Pelo fetiche da mercadoria, a visão da realidade é obstacularizada e as contradições, 

naturalizadas. O que parece ser não é, em meio a uma pseudoconcreticidade imposta pela 

lógica mercantil, nada está imune à inversão essencial da sociabilidade capitalista. Nas 

condições objetivas que vivemos, em que tudo pode ser trocado, atributos essencialmente 

humanos podem ser convertidos em mercadorias e postos ao consumo. É o caso da rebeldia, 

expressão ativa do ser humano que reflete a possibilidade de reação. É, portanto, nesta 

perspectiva de inversão e contradição que o texto engendra uma breve reflexão sobre a 

questão da rebeldia como objeto de consumo.  

Segundo Freire Filho (2006), se realizarmos uma revisão etimológica acerca da 

rebeldia, encontraremos um resultado sintomático de uma “elasticidade conceitual” que 

aponta para a banalização desta como vocábulo. Muito utilizado nas estratégias de 
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marketing esse conceito aparece num amplo expectro de bens de consumo. Tomada pela 

indústria cultural, a rebeldia ganhou formas mercadológicas, agregando subjetividade à 

mercadorias. 

Por outro lado, não é incomum a associação direta de rebeldia ao sinônimo revolta, 

algo que pode ser equivocado, haja vista que nem sempre atitudes rebeldes têm viés 

político. Raymond Wylliams (2007) propõe que a revolta pressupõe o desejo de mudança, 

ele coloca: “do ponto de vista de qualquer autoridade existente, uma revolta é uma tentativa 

de derrubar, de virar de cabeça para baixo, de virar de pernas para o ar, uma ordem política 

normal: os inferiores colocam-se contra e, nesse sentido, acima dos superiores.” (2007,  p. 

357)  

O que será focalizado neste texto é a rebeldia que opera como instrumento de ordem 

mercadológica, expressão normalmente vinculada à mercadorias desenvolvidas para um 

público, em geral, juvenil, aparecendo em calças rasgadas, camisetas customizadas, 

acessórios em couro com clara referência ao movimento punk,... enfim, mercadorias, 

produzidas e vendidas em larga escala, industrialmente.  

O uso da rebeldia agregada à mercadoria, como estimulo ao consumo, expõe uma 

contradição em relação a idéia de rebeldia, mesmo quando tomada como sinônimo de 

atitude reativa, inserida nos limites da lógica do capital deve ser consumida passivamente. 

Não é cogitada, então, nenhuma ligação com uma prática reativa que deveria representar a 

indignação diante de uma ordem hegemônica e trabalhar pela mudança desta. 

Ante essa marca contraditória, a analise da rebeldia não se restringe a uma única 

abordagem. A perspectiva pós-moderna vê a rebeldia, como signo, que destituída de seu 

referente, torna-se simulacro. O signo, então, se emanciparia do referente, liberando-se da 

necessidade de designar algo. A palavra rebeldia, então pode representar qualquer coisa, ou 

nada, pois tudo está sob o controle da imagem. Atento a esta resolução, Celso Frederico 

(2008) faz uma crítica ao pensamento pós-moderno, quando afirma: Tudo é linguagem, 

código, discurso. As palavras giram em torno de si mesmas, não designam mais nada, pois 

perderam definitivamente o contato com a realidade primeira, a qual estavam até a pouco a 

serviço.” (FREDERICO, 2008 p. 155) 

Segundo o sociólogo francês Jean Baudrillard (1996), na pós-moderna sociedade de 

consumo, o “princípio de realidade” cedeu lugar a “hiper-realidade” pautada pela 

onipresença do simulacro, onde não existe mais determinação, em que a finalidade e a 

funcionalidade dos objetos foram superadas pelo conceito, o estilo.  O signo, então, 
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celebrou a vitória sobre a realidade da materialidade dos objetos. Com efeito, os objetos não 

são mais consumidos por seu valor de uso, mas por sua significação. “As finalidades 

desapareceram; são os modelos que nos geram. Já não há ideologia; há apenas simulacros.” 

(BAUDRILLARD, 1996, p. 08) 

A simulação da rebeldia poderia então ser entendida como elemento agregador ao 

objeto de consumo, ferramenta necessária para compor e vender um objeto, tornando-se, 

assim, elemento passional constitutivo de uma mercadoria. Afastada de seu referente 

original, ela pode ser associada a qualquer sentido, inclusive no trabalho de manutenção da 

ordem de uma sociedade de consumo. Diante dessa explicação, o paradoxal parece 

digerível. 

Se, de fato, quisermos entender a inversão da rebeldia em mercadoria, é preciso 

examinar contradições essenciais em que esse paradoxo se apresenta. Perceber esta inversão 

na totalidade das relações sociais, como uma contradição fomentada e formatada aos 

moldes do imperativo ontológico do capital. Para o sociólogo Tom Frank (2002), o que 

ocorre com a inversão da rebeldia nos discursos publicitários  é que, de maneira interessada, 

o “sangue salvador” do capital foi a própria crítica ao capitalismo. A rebeldia propagada 

nos meios de comunicação foi tomada pela lógica do espetáculo e tornou-se somente 

aparente. 
 

 
Sintonizar um programa de televisão no horário nobre significa ouvir o capitalismo 
usar a publicidade para incitar a revolução, para pregar a transgressão das regras e 
dos bons costumes, para insistir na necessidade de viver perigosamente até o fim – 
apesar do que possam achar os patrões, os engravatados ou as beatas de sacristia. 
Qualquer produto – do carro de passeio ao tênis, passando pela limonada 
aromatizada – deve ser apresentado como parte do equipamento indispensável de 
uma juventude rebelde.” (FRANK, 2002, p.42) 

 

 
Através das estratégias discursivas da publicidade cria-se efeitos de subjetividade ao 

qual a mercadoria é apresentada de forma humanizada, com características próprias que 

atendam a cada subjetividade. Assim, a rebeldia, apresentada nos moldes mercadológicos, 

não visa promover o espírito de fato crítico, rebelde, mas sim trabalhar como catalisador 

dessa abreviação do “tempo de giro do capital”. Afinal, o objetivo é a mais rápida 

realização do valor de troca, para se desprender da mercadoria e virar dinheiro. 

Paradoxalmente, para manter-se, o capital precisa revolucionar-se continuamente. É 

característica do processo de manutenção do capital, a revolução constante de sua base 
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produtiva, condição de necessidade para sua sobrevivência. O dinamismo da produção em 

escala mundial promove, com ajuda dos discursos publicitários, uma “padronização do 

gosto” (FREDERICO, 2008), em que os sistemas de comunicação e as publicidades impõe 

modismos que tornam descartáveis as mercadorias recém-compradas, favorecendo a 

diminuição do ciclo de consumo. 

Desde a crise capitalista das últimas décadas do século XX percebeu-se a redução do 

ciclo de consumo das mercadorias como alternativa à crise que podava o sua expansão. A 

publicidade apresentava não mais o bife e sim o chiado (HOBSBAWM, 1995), ou seja, não 

mais a funcionalidade, mas o desejo, uma estratégia para confundir o consumidor, visando 

agilizar o processo de venda e diferenciar mercadorias indiferenciáveis. 
 

 

Quem entra nas ‘Grandes Galerias’ (a Galeria do Rock), na Rua 24 de Maio, em São 
Paulo, observará, admirado, a profusão de tipos sociais, a presença de uma fauna 
variegada. Trata-se das chamadas tribos urbanas, cada uma ostentando radicalmente 
sua diferença, seu visual próprio: no vestuário, nas tatuagens, no corte de cabelo, na 
camiseta estampando a banda de rock preferida, piercings e outros sinais que 
afirmam a identidade ‘inconfundível’ daqueles jovens. (...) Os jovens, 
evidentemente, podem utilizar-se do consumo d bens diferenciados e extravagantes 
para compor sua imagem, afirmar espalhafatosamente a sua identidade. Mas isso 
não altera a lógica do sistema. (FREDERICO, 2008, p.162) 

 

 

Estamos diante de um ordenamento, um modelo conduzido pela indústria da moda, 

que já prevê a meia-vida da mercadoria, também confluindo para aceleração do giro do 

capital. O que é apresentado em uma estação como rebeldia, na seguinte é modificada, algo 

bem aceitável diante do argumento da “fluidez pós-moderna” (BAUMAN, 2001), em que 

tudo é discurso e o discurso é tudo, não há nada que não seja passível de desconstrução. 

Este argumento reforça no homem um processo de estranhamento, diante de relações 

sociais que ele não é capaz de se reconhecer.  

Em uma análise bastante atual, Debord (1998) desenvolveu que a sociedade do 

espetáculo acontece quando a acumulação de dinheiro supera a esfera do quantitativo. O 

acúmulo agora se faz em um sentido mais abstrato. Para o autor da Sociedade do 

Espetáculo, o espetáculo surge quando a acumulação do capital é tamanha que se torna 

imagem. E a imagem alcança todas as instâncias sociais. Nas palavras de Debord: 
 

 



 
Intercom	  –	  Sociedade	  Brasileira	  de	  Estudos	  Interdisciplinares	  da	  Comunicação	  
XXXV	  Congresso	  Brasileiro	  de	  Ciências	  da	  Comunicação	  –	  Fortaleza,	  CE	  –	  3	  a	  7/9/2012 

 
 

 6 

O espetáculo é o momento em que a mercadoria ocupou totalmente a vida social [e 
que] a imagem construída e escolhida por outra pessoa se tornou a principal ligação 
do indivíduo com o mundo que, antes, ele olhava por si mesmo, de cada lugar aonde 
pudesse ir. A partir de então, é evidente que a imagem será a sustentação de tudo 
(...). (DEBORD, 1998, p. 30) 

 

 

Para Debord, a lógica do espetáculo é pautada pela subsunção do valor de uso ao 

valor de troca das mercadorias. Essa realidade que só foi possível a partir da expressão 

histórica do trabalho, assalariado, em meio à constituição da forma de produção capitalista, 

quando o trabalhador perdeu o domínio, teórico e prático, sobre o produto final.  Por isso, 

como alerta Celso Frederico (2010):  

 

 

O pós-modernismo, ao contrário, retomou a teoria sobre o espetáculo, mas à custa 
de uma radical inversão de seu sentido originário. Em Debord, o fetichismo é um 
fenômeno transitório e reversível. Sua aparição na história, como decorrência do 
processo de completa mercantilização da vida social, embaralhou as relações entre 
signo e referente. Até então, o realismo literário, a filosofia e as ciências humanas 
podiam fazer valer os direitos da linguagem referencial. A mímese conheceu então o 
seu apogeu. Mas, a completa reificação, o domínio da abstração e da imagem – do 
espetáculo, como quer Debord – colocou em crise a convivência harmônica entre o 
signo e o referente. (FREDERICO, 2010, 186) 

 
 
 

Isso ocorre num contexto de expansão da economia capitalista, na qual ampliou-se a 

circulação do dinheiro, que, segundo Freire Filho (2005), representa a linguagem uniforme 

da valoração. Sob o fetiche da mercadoria, o dinheiro passou, então, a dominar a sociedade 

como uma equivalência geral, “cujo uso parece incomparável; como uma forma abstrata, 

corrosiva e disseminada, ele determina a natureza da própria realidade, e constrói o seu 

império sobre as fantasias e ilusões da mercadoria” (idem, p.40) 

A mercadoria que constitui-se numa unidade síntese do valor de uso e valor de troca, 

é valor de uso produzido para troca, ou seja, subordina do valor de uso ao valor de troca. 

Assim, reconhecida somente pelo seu valor de troca, a mercadoria é esvaziada de seu 

sentido material, tornando-se um “objeto aurático sedutor”, que camufla as relações sociais 

das quais é fruto (FREIRE FILHO, 2003). Nesse processo o homem perde a noção de que a 

mercadoria é produto seu, criação humana frente às necessidades humanas objetivas, e 

passa a consumir pelo valor imaterial, pelas necessidades ditadas pelo mercado.  
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Nos parâmetros da lógica do mercado, os discursos publicitários e midiáticos 

apresentam a mercadoria como um ente autônomo, de origem não mencionada, o que 

contribui para a criação de uma atmosfera aparentemente mágica. Freire Filho (2003) 

coloca que essa autonomia é fornecida ao consumidor no ato da compra: “(...) as 

mercadorias oferecem ao consumidor uma autonomia imediata e ganham o vulto dos ídolos 

adorados no lugar de um Deus invisível” (FREIRE FILHO, 2003, p. 40). 
 

A aparência torna-se importante – sem dúvida importantíssima – na consumação do 
ato de compra, enquanto ser. O que é apenas algo, mas não parece um “ser”, não é 
vendável. O que parece ser algo é vendável. (...) O valor de uso estético prometido 
pela mercadoria torna-se então instrumento para se obter dinheiro. Desse modo, o 
seu interesse contrário estimula, nas perspectiva do valor de troca, o empenho em se 
tornar uma aparência de valor de uso, que exatamente por isso assume formas 
bastante exageradas, uma vez que da perspectiva do valor de troca, o valor de uso 
não é essencial. Nesse contexto, o aspecto sensível torna-se portador de uma função 
econômica: o sujeito e o objeto da fascinação economicamente funcional. Quem 
domina a manifestação, domina as pessoas fascinadas mediante os sentidos. 
(HAUG, 1997, p. 26-27) 
 

 

Por isso, os discursos midiáticos devem conduzir o consumidor à crença fetichista 

que os predicados agregados às mercadorias são transferíveis à quem as consumir. Por 

consequência, possuir roupas que lembrem as usadas pelos jovens rebeldes dos anos 60 leva 

a crer que, de certa forma, o consumidor assimilou características do espírito rebelde da 

época. Independentemente da presença real dessas características no consumidor, o que se 

apresenta é a imagem, é a leitura simplificada de códigos. Regida pela imagem, a sociedade 

de consumo percebe o mundo através da aparência, do espetáculo e é através dele que se 

comunica.  

O essencial para a compreensão dessa situação é perceber que ela não constitui um 

fato isolado, encerrado em si mesmo. O homem no contexto de uma sociedade espetacular, 

transformado em força de trabalho e condenado a consumir, e até mesmo sua capacidade de 

rebelar-se foi transformada em mercadoria enfrenta um estranhamento total diante de suas 

potencialiades humanas. Mas, esse estranhamento não é de ideal, portanto, não pode ser 

tratado na ordem dos discursos. É real, objetivo, e se erige em última instância sobre 

relações sociais estranhadas relacionadas com um modelo produtivo alienante.  Nas 

palavras de Marx (1989):  
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Na medida em que o trabalho alienado aliena do homem 1) a natureza e 2) a si 
mesmo, a sua função ativa própria, a sua atividade vital aliena do homem o gênero; 
lhe faz da vida do gênero um meio de vida individual. Em primeiro lugar aliena a 
vida do gênero e a vida individual, e em segundo lugar faz da última em sua 
abstração um fim da primeira, igualmente na sua forma abstrata e alienada. (MARX, 
1989, p.155) 
 

 

Debord reconhece o fundamento prático da alienação, como realidade objetiva que 

se estende a todas as esferas da vida do homem, quando analisa:     

 
O espetáculo na sociedade representa concretamente uma fabricação de alienação. A 
expansão econômica é principalmente a expansão da produção industrial. O 
crescimento econômico, que cresce para si mesmo, não é outra coisa senão a 
alienação que constitui seu núcleo original. O homem alienado daquilo que produz, 
mesmo criando os detalhes do seu mundo, está separado dele. Quanto mais sua vida 
se transforma em mercadoria, mais se separa dela. (DEBORD, 1998, 32 - 34) 
 

 

 Segundo Celso Frederico o esforço de análise empreendido por Debord 

compreendendo o espetáculo em geral como inversão concreta da vida, movimento 

autônomo do não-vivo, onde a imagem se tornou a forma final da reificação, revela-se 

como “uma engenhosa extensão da teoria marxiana da reificação e do fetichismo da 

mercadoria. A objetividade ilusória que o autor alemão atribuía à mercadoria é retomada 

para dar conta de um novo momento da história do capitalismo, em que aquilo que era uma 

tendência no século XIX efetiva-se plenamente.” (FREDERICO, 2010, p.184) 

Hoje, a tendência se fez crise, uma crise estrutural do capital. As soluções 

epidérmicas adotadas historicamente foram se esgotando em ciclos cada vez mais curtos ao 

modelo mesmo da produção destrutiva do capital. Manter uma sociabilidade marcada pela 

desrazão do capital, advinda da inversão que funda o modo de produção capitalista, exige 

uma crescente sutileza dos discursos ideológicos.  

A última reestruturação desse modelo produtivo cuja manifestação mais visível se 

deu na substituição do trabalho vivo pelo maquinal erigiu um discurso amparado na volátil 

“fragmentação pós-moderna”, promovendo o individualismo e a diluição da força humana 

coletiva. Fantasiados de métodos “mais flexíveis”, o capital  amplia continuamente a 

exploração do trabalho e o faz sob o manto da parceria, da cooperação, como forma de 

conter um desejo de permanente de insurbodinação dos trabalhadores, o desejo latente de 

humanidade, encoberto pelo estranhamento, a alienação. 
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Se humanidade é definida como atividade - a pressuposição básica de Marx – então 
alienação significa que a humanidade existe sobre a forma de inumanidade, que os 
sujeitos humanos existem como objetos. Alienação é a objetificação do sujeito. O 
sujeito (homem ou mulher) aliena sua subjetividade, e esta subjetividade é 
apropriada por outros... Ao mesmo tempo, como o sujeito é transformado em 
objeto, o objeto que o sujeito produz, o capital, é transformado no sujeito da 
sociedade. A objetificação do sujeito implica também na subjetificação do objeto. 
(HOLLOWAY, 1997, p.146) 
 

 

Em relação direta com o maquinário, que prescinde o trabalho humano, o homem 

trabalhador é colocado num processo de “envolvimento interativo”, igualando-se à 

maquina. (ANTUNES, 1999) O homem então não se percebe como sujeito produtor, 

distanciando-se de sua subjetividade. Em um movimento inverso, através das estratégias 

discursivas simuladas em publicidades, a mercadoria assume qualidades humanas. Nesse 

contexto, o desejo de se rebelar precisa ser domado. 

 
Para realizar suas atividades produtivas com a devida consciência que esse processo 
exige – sem o qual o próprio capital desapareceria –, o trabalhador deve ser 
obrigado a reconhecer outro sujeito acima de si mesmo, ainda que na realidade seja 
só um pseudo-sujeito. É para obter esse efeito que o capital necessita de suas 
personificações, com finalidade de impor e mediar seus imperativos objetivos, na 
condição de medidas conscientemente realizáveis, às quais o sujeito real do 
processo produtivo, potencialmente rebelde, deve sujeitar-se. (ANTUNES, 1999, p. 
25)  
 

 

É interessante para o capital que a imagem, a rebeldia, vire signo e não ação. Com 

efeito, ela pode ser invertida de crítica à argumento passional ao consumo. Em uma 

sociedade onde o que impera é a superficialidade do discurso, o capital precisa parecer o 

que não é, para poder lidar com suas contradições, apresentando-as descontextualizadas e 

despolitizadas. Assim, dispondo de mediação ideológica, o capital busca manter sua 

hegemonia. O capital ressignifica a própria crítica, banalizando, na forma de objeto de 

consumo, a possibilidade de real contestação. 

Seja no trabalho manual, ou seja no trabalho imaterial, comum aos dias atuais, a 

essência do estranhamento está presente. Mesmo diante da promessa de flexibilidade do 

trabalho, a alienação ainda é medida de controle do capital sobre o trabalhador. Se ele não 

tem noção de sua potência criadora sobre suas produções (materiais e ideológicas), o capital 

apropria-se, remodela (recodificando) e as vende em forma de mercadoria. Para torna-se 

homem, o homem precisa consumir mercadorias, seu reconhecimento se dá em relação ao 
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seu potencial de consumo.  Para atrair o consumidor a mercadoria precisa ter atributos 

atrativos, precisa tocar sua subjetividade. 

Diante desta discussão, podemos compreender que a rebeldia submetida a  ordem do 

discurso, tomada como imagem, expressa-se em uma contradição, numa inversão da 

possibilidade ativa do homem. Invertida em imagem, a rebeldia não expressa perigo à 

ordem, é pacificada. Por outro lado, mas não contrariamente, o individuo que consome se 

sente melhor pois acredita estar se constituindo como sujeito de ação, embora sem perceber 

que transfere para outro (o capital) sua função social. O homem, desumanizado, consome a 

possibilidade de rebeldia anulando à critica e fortalecendo as contradições que constituem o 

capital. 
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