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O CONSUMISMO E A BUSCA DE FELICIDADE

RESUMO: 

O presente trabalho tem como objetivo analisar a questão do consumismo, enquanto uma

proposta  de felicidade e tentativa de completude do ser.  Através de uma seleção de

matérias de jornais, revistas e letra de músicas percebe-se como o homem do século XXI,

tem uma máxima de felicidade diretamente vinculada à sua capacidade de consumir. Ele

se envereda pelo caminho do possuir, de promover seu máximo conforto, chegando ao

consumo de idéias de prazer.  Com base na psicanálise,  especificamente na literatura

Freudiana, o consumismo acontece por causa do deslocamento da libido em forma de

descarga ou alívio da ansiedade em atos de consumo, baseados no princípio do prazer.

Observa-se também que, algumas pessoas fogem deste padrão, alicerçadas no princípio

da realidade.  Mesmo assim, o homem ainda trabalha pela obtenção do prazer e por se

desviar do desprazer. No entanto, busca modificar a realidade de modo mais eficaz, de

forma que a felicidade perdure um pouco mais.  Em “O mal-estar na civilização” (1969) se

verifica  a  improbabilidade  de  realização  do  projeto  de  felicidade  proposto  pelo

consumismo bem como os fatores que frustram este sonho. 

Palavras-chave: Consumismo, psicanálise. 

INTRODUÇÃO

Não  raro,  somos  bombardeados  pela  ideia  de  felicidade  via  a  ideologia  do

consumismo.  A pergunta  sobre  o  que  você  espera  da  vida  é  respondida  quase  que

unanimemente por, “quero ser feliz”.  Ao se indagar sobre o que isso significa é possível

perceber  que  a  grande  maioria  das  respostas  está  vinculada  à  cultura  do  “ter”,

intimamente ligada ao consumo. Como estudantes de psicologia, não é possível apenas

aplaudir tal postura. Isso porque os consultórios psicológicos e psiquiátricos estão cheios

de pessoas que acreditam nesta ideologia, dirigindo suas vidas em função do “ter” e não

do “ser” e ainda assim, se sentem frustradas e desestruturas com a proposta de vida que

escolheram.  

Destas percepções surgem indagações: Como a ideologia do consumo interfere no

projeto de felicidade do homem moderno? Como ela pode deixá-lo tão alienado se sua
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promessa constante é a felicidade? E por que tal  ideologia cresce concomitantemente

com o aumento das doenças e transtornos emocionais?

Nesta busca por resposta, se pode encontrar nas obras freudianas (psicanalistas)

um esclarecimento teórico para esta questão. 

OBJETIVOS

Nesta  investigação,  o  objetivo  geral  é  analisar  de  que  forma  a  ideologia  do

consumo interfere no projeto de felicidade do homem pós-moderno. 

Objetivos Específicos:

1. Investigar a probabilidade de realização do projeto de felicidade proposto

pelo consumismo; 

2. Identificar  as  motivações  que  levam  à  elaboração  desse  projeto  de

felicidade;

3. Identificar os fatores que poderiam frustrar o sonho de felicidade.

METODOLOGIA

A metodologia utilizada tem sido um levantamento bibliográfico, através de artigos

de jornais, revistas e mídia eletrônica em geral de onde se obtém a visão contemporânea

sobre  o  consumo.  Através  da  literatura  psicanalítica,  especialmente  em  Freud,  se

encontra o embasamento teórico. 

DESENVOLVIMENTO

I – Consumismo: uma cultura de massa pós-moderna:

Se percebe em toda mídia, artigos e músicas o apelo contemporâneo por consumir.

Um  exemplo  é  a  matéria  “Ser  especial”,  de  Danusa  Leão  (2012)  onde  ela

argumenta que, com o crescimento da classe mais pobre, até o porteiro do prédio pode ir

à Nova York. Esta pontuação serve apenas para justificar seu argumento principal: “Afinal,

qual é a graça de ter muito dinheiro? (...) Se todos têm acesso a esses prazeres, eles

passam a não ter mais graça1”. 

1 Folha de São Paulo, 25/11/2012
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Também pode se encontrar uma tendência de vivenciar papéis, “fazer tipo”, nem

sempre coerentes com a própria vivência da pessoa, como na música, “Morto de Férias”

(Titãs,  2001).  O  autor  explicita  o  desgaste  do  ser  humano  sob  esta  pressão

contemporânea:

“Eu sou um morto de férias
Na mais total solidão
Não pulsam minhas artérias
Não bate o meu coração
Eu sou um morto de férias
Na sala deste cinema
Rindo e comendo pipoca
Cansei de ser um problema
Fazendo compra em Miami
Hotel de frente pro mar
Aqui estirado na areia
Esperando alguém me enterrar 

(...)
E já sou pai de família
Querem que eu compre outro carro
E troque toda a mobília
Eu sei que eu não aprendo
Querem me ver melhorar
Eu sei e mesmo sabendo
Não sei onde vou parar.”

Na música “A promessa” (Engenheiros do Havai – 1995), existe a denúncia de uma

propaganda enganosa da ideologia do consumo:  

“Propaganda é a arma do negócio
No nosso peito bate um alvo muito fácil
Mira a laser, miragem de consumo
Latas e litros de paz teleguiada (...) 

O céu é só uma promessa
Eu tenho pressa, vamos nessa direção
Atrás de um sol que nos aqueça
Minha cabeça não aguenta mais”

Este  cansaço  em  vivenciar  papéis  impostos  pela  cultura  de  consumo,  levou

algumas  executivas  a  traçarem  novos  rumos  para  suas  vidas.  Elas  deram  seus

depoimentos, à revista Cláudia (06/ 2012), na matéria “Desapego Inteligente”: 

-   “Quanto mais uma sociedade prospera, mais as pessoas almejam bens que confiram a elas
algum tipo de proeminência”.
- “Quem chega no topo quer se sentir aceito e admirado pelos colegas”.
- “A ostentação pode levar a um vazio que dinheiro nenhum é capaz de preencher: quanto mais o
indivíduo tem, mais precisa ter para se sentir feliz.”
- “Crises são um incentivo para as pessoas refletirem sobre o consumo”. 
- “No fim, acaba consumindo ideias de prazer, mas não desfruta verdadeiramente daquelas coisas.”
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A pergunta que fica no ar é: de que forma a ideologia do consumo interfere no

projeto de felicidade do homem pós-moderno? 

II – Embasamento Teórico:

O  embasamento  teórico  deste  estudo,  do  ponto  de  vista  psicológico,  está

alicerçado na psicanálise. Nós escritos freudianos pode se identificar explicações para tal

fenômeno:

 A definição de psicanálise e as ideias que a compõe, especialmente a teoria da

libido podem ser identificadas no texto “Dois verbetes de Enciclopédia” (1969). Nele Freud

define a psicanálise como:

 “a) um procedimento para a investigação de processos mentais que são quase inacessíveis por
qualquer outro modo, b) um método (baseado nessa investigação) para o tratamento de distúrbios
neuróticos e c) uma coleção de informações obtidas ao longo dessa linha, e que gradualmente se
acumula numa nova disciplina científica2”. 

O início da psicanálise se dá através dos estudos de casos histéricos em mulheres.

Freud  percebia  que  os  sintomas  histéricos  eram  carregados  de  sentido,  ligados  a

questões  afetivas,  onde  uma  pesada  carga  emocional  não  conseguia  se  nivelar  no

processo de busca pela consciência. À medida que ocorria uma descarga deste afeto

estes sintomas eram removidos.  Através da Associação Livre de ideias3, a psicanálise se

torna uma arte interpretativa, onde o material produzido por ela deve ser encarado como

tendo  significado  oculto  e  onde  o  papel  do  analista  é  identificar  tais  significados  e

comunicá-lo ao analisado. 

Freud considera um triunfo da psicanálise ao descobrir acessos ao inconsciente,

especialmente via atos falhos4 e conteúdos oníricos que sempre manifestam “uma forma

de satisfação de desejos recalcados” – Zimerman (2009). 

Uma descoberta de natureza clínica foi a evidência de que as neuroses em geral

tem sua raiz em “experiências traumáticas do início da vida sexual5”. 

2  Dois verbetes de Enciclopédia (1969), p. 253. 

3  Essa regra da psicanálise “consistia no compromisso assumido pelo analisando de associar livremente as ideias que 
lhe surgissem espontaneamente na mente e verbalizá-las ao analista, independentemente de suas inibições para julgá-las
importantes ou não”. – Zimerman (2009). 
 

4 “(...)  ações que saíam diferentemente daquelas  que o sujeito pretendia conscientemente,  o  que evidenciava uma
formação de compromisso entre a intenção consciente e o que está reprimido no inconsciente”- Zimerman (2009) 

5  Dois verbetes de Enciclopédia (1969), p. 260. 
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É também contribuição da  psicanálise  a  questão  da  sexualidade infantil,  tendo

como  base  a  libido,  como  força  motivadora  dos  instintos  sexuais,  e  podendo  ser

observada como, primeiramente a fase oral (em busca de saciação do desejo de nutrição,

cujo  objeto  é  o  seio  materno),  seguida  pela  fase  anal-sádica,  cujo  objeto  é  a

autoerotização. Percebe-se que a criança, ainda na infância precoce, busca sempre um

objeto, para onde convergem os instintos sexuais. Para o menino, a mãe é este objeto

(complexo de Édipo). Concomitantemente ele tem certa rivalidade e hostilidade para com

o pai.  Posteriormente  o  indivíduo  normal  domina  tal  complexo,  enquanto  o  neurótico

permanece envolvido nele. Após esta duas fases, a criança entra no período de latência,

no qual as coibições éticas são construídas. No entanto, apenas na puberdade é que os

instintos sexuais atingem a sua plenitude.  

Freud descreve que a falta de sintonia entre os impulsos sexuais e a integridade do

ego (ou dos padrões éticos da pessoa)  é responsável  pelas repressões.  A força das

repressões pode ser observada dentro de um trabalho analítico, em forma de resistência.

Especialmente no caso dos instintos sexuais, a consecução da repressão fracassa, se

modifica e se desloca. Como resultado, forma-se um sintoma com papel  conciliatório,

mesmo  que  não  completamente,  entre  os  instintos  sexuais  reprimidos  e  os  instintos

repressores do ego.

A  “Libido  é  um  termo  empregado  na  teoria  dos  instintos  para  descrever  a

manifestação dinâmica da sexualidade”6.  

Freud traça um contraste entre os instintos do ego (instintos de autopreservação) e

os instintos sexuais, ou seja, os instintos da fome e do amor. “A libido era a manifestação

da força do amor, no mesmo sentido que a fome o era do instinto autopreservativo7”.    

Percebe-se que o instinto sexual é uma questão complexa decomposta em vários

instintos. Cada instinto possui um objeto e um objetivo, sendo este “sempre a descarga

acompanhada pela satisfação8”. Já o objeto pode ser facilmente trocado por outro. Eles

podem atuar separadamente ou combinar-se para a realização de um ato comum. Podem

“substituir-se mutuamente e transferir sua catexia libidinal uns para os outros, de forma

que  a  satisfação  de  um determinado  instinto  pode  assumir  o  lugar  da  satisfação  de

6 Ibidem, p. 271

7 Ibidem. 

8 Ibidem, p. 272
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outros9”. A sublimação ocorre quando tanto o objeto quanto o objetivo são modificados

para um valor social ou ética superior. 

Percebeu-se que “o ego deve ser encarado como um grande reservatório de libido,

do qual a libido é enviada para os objetos, e que sempre está pronto a absorver a libido

que flui de volta dos objetos10”. Isso levou Freud à conclusão de que os instintos do ego

também eram de natureza libidinal. 

Em “Além do princípio do prazer” (1969), Freud elucida que o princípio do prazer,

decorre do princípio da constância, ou seja, se houver estabilidade haverá prazer, se não

houver, a consequência será o desprazer.  Mas apesar deste esforço, Freud deixa claro

que o princípio de constância não é predominante. “Se tal dominância existisse, a imensa

maioria de nossos processos mentais teria de ser acompanhada pelo prazer ou conduzir

a ele, ao passo que a experiência geral contradiz completamente uma conclusão desse

tipo11”. 

Em “Formulações sobre os dois princípios psíquicos” (2004), Freud argumenta que

na psicanálise se percebe que os processos psíquicos inconsciente tendem aspirar pela

obtenção  de prazer.  Diante  de  algum ato  que  possa provocar  desprazer,  acontece  a

atividade psíquica de recolhimento (o recalque). 

Em “O mal-estar na civilização” (1969), Freud analisa que o propósito último do

homem é obter felicidade. Nesta busca o homem usa duas metas. A primeira visa uma

ausência de sofrimento e desprazer, a qual Freud considera impossível de ser executada.

A segunda visa à experiência de intensos sentimentos de prazer, que ele acredita possível

episodicamente.   Ele  também  afirma  que  o  “que  decide  o  propósito  da  vida  é

simplesmente o programa do princípio de prazer12”. Já que a ausência de sofrimento é

impossível,  a infelicidade é facilmente experimentável.   Esta tem três fontes:  o nosso

próprio corpo; o mundo externo; e os nossos relacionamentos com outros homens, que

normalmente é a infelicidade mais penosa. 

  RESULTADOS

9 Ibidem. 

10 Ibidem, p. 272 e 273. 

11 Além do princípio do prazer (1969), p. 19. 

12 O mal-estar na civilização (1978), p. 141.
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Percebe-se, através da literatura freudiana, que o programa princípio do prazer

decide o propósito da vida humana. “Esse princípio domina o funcionamento do aparelho

psíquico desde o início. Não pode haver dúvida sobre a sua eficácia, ainda que o seu

programa se encontre em desacordo com o mundo inteiro13”.  E é exatamente por isso

que a sociedade pós-moderna, especialmente as culturas mais avançadas e ricas, que

não lidam mais com os medos e dificuldades da sobrevivência, encontram no caminho do

consumo uma forma de excitar o aparelho psíquico. Há uma busca por diferenciação, não

por  meio  de  um crescimento  intelectual  ou  por  um crescimento  em maturidade,  mas

simplesmente por  um padrão de consumo.   Segundo Eduardo Giannetti  da Fonseca,

“quanto mais uma sociedade prospera, mais as pessoas almejam bens que confiram a

elas algum tipo de proeminência14”. 

No entanto, para Freud manter este projeto de felicidade é impossível, “pois todas

as normas do universo lhe são contrárias (...) possível apenas como uma manifestação

episódica15”.  Assim uma cultura de consumo, que desloca toda sua libido em prol  da

obtenção de prazer através de conseguir adquirir coisas, está fadada ao desprazer, tão

rapidamente quanto à facilidade de possuí-los. 

Nos depoimentos citados,  se percebe insatisfações que atingem pessoas muito

envolvidas com a ideologia do consumo. Por mais que se invista no sentindo de ter para

consumir, menos constatamos a sensação de completude.

Nos depoimentos do artigo “Desapego Inteligente” se percebe que as executivas

sublimaram tal  compulsão através do princípio da realidade. Querem sim a felicidade,

mas de uma forma um pouco mais sintonizada com o real, garantindo assim que esta

felicidade perdure um pouco mais, como podemos ver nos depoimentos abaixo: 

- “Quando você começa a ter um salário maior e convive com pessoas que ganham bem,
gasta mais. (...) De repente, passei a pensar se tudo aquilo fazia sentido16”.  - Mariana Cogswell  

- “Quando minha filha fez 15 anos, resolvi repensar a vida. Passar três semanas do mês em
hotéis luxuosos na Europa estava me afastando dos meus filhos17”. – Mônica de Melo Rodrigues  

CONSIDERAÇÕES FINAIS

13 Ibidem, p. 141.

14 In artigo: Desapego Inteligente (2012). 

15 O mal-estar na civilização (1978), p. 141

16 In artigo: Desapego Inteligente (2012).

17 Ibidem. 
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Este trabalho partiu da busca de resposta para as seguintes indagações: Como a

ideologia do consumo interfere no projeto de felicidade do homem moderno? Como ela

pode deixá-lo  tão  alienado se  sua promessa constante é a felicidade? E por  que tal

ideologia  cresce  concomitantemente  com  o  aumento  das  doenças  e  transtornos

emocionais?

Percebemos tanto em depoimentos quanto no escritos freudianos a impossibilidade

do homem de obter a felicidade de forma completa e constante, já que é impossível evitar

permanentemente o sofrimento. 

Assim  os  que  buscam  consumir,  como  uma  forma  de  manter  a  felicidade,

vivenciam, a cada compra, um prazer ínfimo e passageiro, que logo deixa uma sensação

de desprazer. Tal desprazer repetitivo tende a adoecê-los emocionalmente. 

Aqueles que pautam suas vivências no princípio da realidade tendem a adiar seu

prazer. Mas quando o obtêm, tendem a obter uma sensação de felicidade um pouco mais

duradoura.
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