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RESUMO 

Refletir  sob quais circunstâncias o narcisimo interfere nas relações 
de consumo dentro do nosso cotidiano é o principal objetivo do 
trabalho. O  presente conteúdo é um estudo de caso que visa 
apresentar os fatos de um comercial de carros, e analisá-los com 
base psicanálitica,  nas leituras de Freud e demais autores que 
explicam as relações de consumo por meio de leituras inconcientes 
diante de fatos apresentados pela sociedade e pela mídia. 

A cultura cotidiana é claramente influênciada pelas capas de 
revistas, comerciais televisivos, músicas comerciais, publicidades 
que influenciam no modo de pensar, vestir, laser,  bem-estar, e 
principalmente de consumo. É a partir desses interesses que 
iremos refletir e analisar os porquês de tanta insatisfação, de tanta 
baixa tolerância, endividamento, e cultuamento de valores que 
provocam a perca da própria identidade.  

 

Palavras-chave: narcisismo, psicanálise, consumo, carros, 
comerciais. 
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1. INTRODUÇÃO  

Segundo Sigmund Freud as relações de um indivíduo com os pais, com os irmãos e irmãs, 

com o objeto de seu amor e com seu médico, na realidade, todas as relações que até o 

presente constituíram o principal tema da pesquisa psicanalítica, podem reivindicar 

serem consideradas como fenômenos sociais, e, com respeito a isso, podem ser postas em 

contraste com certos outros processos, por nós descritos como ‘narcisistas’, nos quais a 

satisfação dos instintos é parcial ou totalmente retirada da influência de outras pessoas. 

(Freud, 1914: p. 43;44) 

No Brasil, com a valorização da moeda e com a entrada de grande parte da população no 

mercado de trabalho, trouxe-se a essa massa o direito de consumir-se. E consumismo para 

muitos, principalmente para os compulsivos pode se tornar um grande problema. 

Sabemos que a grande maioria de quem se encontra endividado no país são pessoas que 

se levantam todos os dias cedo para trabalhar, pais de famílias, muitos com aluguéis para 

pagar, porque casa em nosso país é sonho, quando deveria ser o básico para 

sobrevivência e é garantido pela nossa Constituição mas por uma razão bem simples não 

é acatada pois, a lei do livre mercado é mais forte e influente que a Constituição, 

entretanto, nem metade da população possuem residência própria  e sobrevivem em 

estado catastrófico, ainda que estejam trabalhando. Diante de tais informações nos 

perguntamos, por quê então nessa sociedade onde consumir é necessário à sobrevivência, 

o narcisísmo não é tão latente e se torna um grande vilão? Por quê um estruturante da 

personalidade  se torna tão ruim e passa a  interferir em todas as  áreas na vida de uma 

pessoa, a tornando um ser repetitivo e totalmente voltado para si? Por isso mais a diante 

buscamos compreender tais perguntas.  

A forma de uma estrutura social é como a de uma casa, vai sendo definida a partir da 

construção de seu alicerce. A estrutura de nossa sociedade atual é o capitalismo. Para 

analisarmos nossa sociedade portanto, é preciso compreender como é o capitalismo, e 

quais são as forças sociais que comandam uma sociedade capitalista.  

 

2. OBJETIVO  

2.1 – Objetivo Geral: Investigar como o narcisismo interfere nas relações de consumo da 

sociedade contemporânea. 
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2.2 – Objetivos Específicos: 

 

1. Compreender as relações entre narcisismo e consumismo na sociedade através 

da psicanálise. 

2. Identificar possíveis fatores psicológicos que interferem nas relações do 

consumidor com o produto e do produto com o consumidor. 

3. Promover um estudo de caso específico sobre um comercial de automóvel.  

3. METODOLOGIA  

A pesquisa foi realizada a partir de levantamento bibliográfico, seguido de estudo de caso 

de um comercial de automóveis e fichamento do material selecionado. A análise do 

mesmo foi produzida sob à luz da psicanálise.Nesta seção deverão ser descritos quais 

foram os materiais e métodos usados na pesquisa e que auxiliaram atingir os objetivos 

traçados.  

 

4. DESENVOLVIMENTO  

Narcisismo portanto, é um estruturante da personalidade, um processo de investimento 

da libido sobre o ego (conceito essencial de Freud descrito em seu magistral Introdução ao 

Narcisismo, de 1914) esta posição se comporta como um modelo de relacionamento e de 

vínculo, que opera ao longo de toda a vida do indíviduo. 

O narcisismo se faz presente em várias circunstâncias da vida, inclusive como protetor do 

psiquismo, mas quando ultrapassa os limites da barreira da realidade se torna um 

transtorno complexo. Vejamos a seguir: 

 È um fator importante nas escolhas objetais, em que a libido investida no outro atende a 

uma demanda narcisica, ou seja o individuo adoecido com compulsão consumista se 

enquadra buscando se saciar nas relações objetos Homens-carros, Mulheres-sapatos ou 

Homem-Mulher é o próprio eu(ego) representado por um reflexo do objeto. 

Em uma perda objetal, em que a libido retorna ao ego tão logo os objetos se tornam 

perdidos, é perceptível em alguns tipos de depressões, luto, etc. 



4  (não alterar) 

Anuário da Produção de Iniciação Científica Discente  p. 1-10  (não alterar) 

Ou em um adoecimento orgânico, em que a libido antes gasta ou consumida nas 

atividades do cotidiano, é direcionada ao ego tão logo o eu(ego) adoeço, também 

perceptível em alguns quadros depressivos, transtornos compulsivos, suicídios. 

O narcisismo se divide em dois tipos: O Primário onde o bebê procurará em si a sua 

autopreservação de imagem totalmente voltada para uma auto-erotização, aqui o 

individuo ainda não consegue fazer uma diferenciação de unidade entre ele e o mundo 

real vivendo sempre um sentimento de onipotência como um “reizinho entronado”. 

O secundário o individuo já consegue fazer um investismento em um objeto e depois esse 

investimento se retorna para o seu ego, com isso, diferencia seu corpo do mundo externo 

e quem ou o que o satisfaz. O bebê então percebe que ele não é mais a única fonte de 

desejo da mãe e com essa frustração a sua “Majestade, o bebê começa a ser destronado.” 

O Transtorno narcisico constituí um estado em que o índíviduo continua fixado ou  

regredido no registro do imaginário, vivendo em um mundo ilusório de onipotência e 

onisciência com isso, passa a maior parte de sua vida buscando algo, ou alguém, que 

confirme seu mundo ilusório, garantindo assim a preservação de sua auto-estima e o 

sentimento de identidade, ambos muito ameaçados devido as demandas do mundo real. 

O indivíduo com personalidade narcísica nas situações em que mencionei, em uma 

sociedade capitalista onde se estimulam a competição, o selvagerismo e atos impulsivos 

próximos as condições primitivas, tende a ser levado quase que exclusivamente pelo seu 

inconsciente. Nisso podemos dizer que mora o perigo, pois a medida que a dinâmica 

psiquíca do indíviduo, está funcionando sempre em busca de prazer, reconhecimento e 

admiração este terá de encontrar valores e atributos que preencham os vazios de sua 

imaginária completude, assim se sentirá supervalorizado  com adição de fetiches, o 

sujeito procurará em si mesmo sob forma de riqueza, beleza, inteligência, poder, os quais 

lhe fazem parecer o que de fato não é, para convencer aos demais e a si mesmo que ele 

“possui” ou que representa “ser”. 

Em busca do reconhecimento a pessoa portadora de transtorno narcisico poderá cometer 

atos imperiosos para conquistar o que deseja, sem tolerar que haja demora nas realizações 

de seus desejos porque não consegue lidar com mínimas frustrações, a noção de 

impossibilidade a ele desaparece e o sentimento de onipotência prevalece o fazendo 

acreditar que é poderoso e que de fato está sendo reconhecido  pelos demais.  

Em nossa cultura não se usa tanto a reflexão, mas sim há um predomínio crescente de 

atos impulsivos para conseguir lidar com a ansiedade e com o incentivo exagerado ao 

culto ao corpo e ao consumismo. 
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O Consumo é quando a sociedade adquire um produto por necessidade de subsistência e 

o ato de consumismo é quando adquirem sem necessidade produtos supérfluos. A 

problemática do consumo é que consumir todos consomem mas, nem todos produzem. 

Outra problemática em nosso modelo de sociedade são que as coisas caem em desuso 

com uma velocidade assustadora e os consumidores ficam presos em uma espécie de 

armadilha silenciosa onde se está estabelecido subliminarmente que deve-se consumir 

compulsivamente a qualquer custo para que exista lucro. 

O capital não é um objeto, ele é uma relação social justamente por isso o homem 

estabelece com este uma relação objetal projetando assim uma quantidade exacerbada de 

libido. Entretanto, o capital em seu processo de desenvolvimento subordinou o trabalho 

tranformando a força de trabalho em uma grande geradora de valores. Ou seja, a base 

geradora do processo capitalista acumulativo e da reprodução capitalista é a exploração 

da força do trabalho sendo hoje percebida por nós como a consumação do que “Marx já 

dizia a mais de 100 anos atrás, que as horas vagas de um homem trabalhador já não 

seriam gastas em outras coisas que não fossem consumir.” 

O capitalismo só funciona quando existem meios sociais e tecnológicos para acumular 

capitais e garantir o consumo. Quando assim sucede, o mantém conservado e até 

aumenta a sua capacidade econômica de produzir riqueza porque as máquinas e os 

trabalhadores produzem mais e consequentemente consomem muito mais.  

Um dos meios mais geradores de desejo na mente das pessoas é a publicidade, esta se 

encontra voltada para todas as formas sensitivas. Hoje é possível que se deseje um cheiro 

sem nunca o ter experimentado, ou desejar algo que nunca ao menos vai precisar mas, se 

torna necessário pelo sentimento de poder sobre tal objeto. Porque todo bem material tem 

um significado, portanto ele é capaz de enviar uma mensagem por ter sua dimensão 

expressiva. E com isso nós conseguimos nos diferenciar das sociedades tradicionais na 

questão de através dos bens materias construirmos uma identidade de como queremos 

ser aos olhos dos outros, enquanto na sociedade tradicional os bens se tornaram 

cristalizados na cultura expressando suas identidades sem opção de escolha. 

 

Com base na pesquisa realizada nos propromos a ánalise de um estudo de caso, 

investigando e entendendo os conteúdos narcisicos extraídos do comercial.   

Fatos do comercial A Bela Adormecida: 
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1- Em um cenário de contos de fadas com trilha sonora lenta, chega um príncipe 

montado em um cavalo branco, abre a porta de um castelo e caminha em direção a uma 

bela moça loura,  adormecida sobre uma cama, ao lado de uma roca de fiar.  

2- O príncipe beija a moça, ela desperta e sorri. 

3- Ouve-se um barulho então, entra o Tarzan montado em um leão, trazendo nas 

mãos flores. 

4- Após, chega um outro rapaz vestido de aladim, voando sobre um tapete persa, 

com olhar e sorriso sedutor e um macaco sobre os ombros trazendo um anel de 

compromisso. 

5- Então o narrador diz: imagina se toda história tivesse 3 finais felizes para você 

escolher. 

6- A princesa aparece admirando e passeando entre os 3 carros brancos e o 

narrador continua: Agora comprando um veículo de marca específica você tem 3 opções 

de ofertas. 

Hipóteses: 

1- Na estória real da Bela Adormecida, a velha sentada na roca de fiar enfeitiça a 

roca e faz com que a Bela se perfure com uma ferpa e caia em um sono profundo. O pai da 

moça o rei se sente muito triste e a coloca em uma cama e a deixa dormir por muitos anos. 

Até que vem um rei e possui a moça ainda adormecida, logo depois ela ainda que 

encamada tem 2 filhos com o rei, o bebê com fome chupa o dedo da moça até que a ferpa 

saia, ela acorda e permanece se relacionando com o rei, a esposa do rei quando descobre a 

traição do marido manda buscar os filhos de Bela em nome do rei e pede ao cozinheiro 

que cozinhe-os e os dê para seu marido comer, o cozinheiro com pena serve uns cabritos 

ao rei, mas a patroa manda trazer Bela para ser morta também e o rei ao descobrir os 

planos da esposa a lança ao fogo e casa-se com Bela Adormecida.   

 

2- Nota-se no comercial um cenário totalmente infantilizado, voltado para um 

público feminino, com muitos conteúdos do imaginário. O príncipe encantado é um 

objeto de desejo feminino com conotação sexual introduzido na mulher principalmente 

na fase fálica que é onde a criança começa a fazer uma diferenciação sexual do mundo 

masculino/mundo feminino, a música ultilizada vinda principalmente de filmes e 

histórias de fadas promove na pessoa que assiste ao comercial uma viagem ao seu 

inconsciente reproduzindo sensações. Outro recurso interessante é o uso da figura de 

uma moça loura que é o padrão de beleza estabelecido por nossa sociedade e que provoca 
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em nossas mulheres uma busca insensata por uma aparência padronizada. Somente nessa 

cena percebemos que o intuito é provocar no público alvo uma projeção sexualizada ou 

retomada do seu objeto de desejo para a satisfação de prazer do eu(ego) no contexto 

“infantil”.  

O título a Bela adormecida nos remete a ideia de passividade, que é justamente a fase de 

latência, isso ensina a criança a não se preocupar durante esse período de inatividade 

porque as coisas continuam acontecendo mesmo que esse período de latência pareça ter 

uma longa duração. Nos dá uma ideia também de que a cultura na socidade de consumo 

vê a mulher como passiva, e que não precisa se preocupar porque o homem vai sempre 

resolver por ela.  

Já o Príncipe surge num momento de transgressão da fase latente para a genitalidade, em 

uma situação onde a princesa deixa de ser inativa e passa a atuar sobre a própria vida. 

Segundo BETTELHEIN (2002) a mensagem do conto  "A Bela Adormecida" sugere que 

um período longo de calma, de contemplação, concentração sobre o eu, pode levar e 

seguidamente leva às maiores realizações. Aqui a princesa não desperta para a 

sexualidade normal, mas sim para uma sexualidade deslocada. Entretanto o comercial o 

tempo todo sugere à princesa confusão e que esta se decida pela fuga, pelo escape do 

enfrentamento da frustração que seria naquele momento a “Escolha” por um dos 3 

príncipes. Ou seja da figura do pai que é tido como primeiro amor para a menina depois 

da desilusão que esta sofre com a mãe devido a disputa pelo amor do pai, da térrivel 

situação de encarar que ela não pode ter o pai e por isso cria-se o ideial de que agora ela 

terá um falo, a escolha pelo seu objeto de desejo que agora passa a ser um bem material, 

ao invés de sofrer as frustrações da castração agora ela passa a ter um “Poder” e com esse 

poder dá se a ideia de que ela estará sempre fugindo da realidade quando se deparar com 

esta para ter seu final feliz, ou seja permanecerá na condição de passividade e replicação. 

Freud (1914) narra que o narcisismo do individuo surge deslocado em direção a esse ego 

ideal, que se acha possuidor de todo valor e perfeição, bem como o ego infantil. Com isso, 

o indivíduo não está disposto a renunciar à perfeição narcísica de sua infância. Portanto o 

que é projetado pelo indivíduo diante de si como seu ideal é o substituto do narcisismo 

perdido da infância na qual ele era seu próprio ideal. 

Com base nisso identificamos que o uso de recursos narcisicos está muito entrelaçado 

nesse comercial para mecher com esses conteúdos narcisicos do público alvo, gerando um 

desejo que está recalcado de possuir o pai e que agora é deslocado para um objeto que 

culturalmente é tido como status social e masculino.  
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A Bela adormecida é uma estória que demonstra muitos conflitos edipicos, claro que a 

inocencia da criança não permite que esta perceba a quantidade de conflitos, entretanto a 

criança em seu inconsciente faz associações com a sua vida cotidiana. O final feliz 

promove um escape e um consolo aos eventos amedrontadores da vida e muito mais que 

isso a criança espera sempre que o final seja justo. 

Com tudo a verdadeira estória da Bela Adormecida se revela um conto com 

caractéristicas muito edipianas, e com base nesses fatos percebemos que o comercial nos 

surpreende ao revelar uma Bela moderna e que nega o tempo todo suas escolhas, desloca 

totalmente sua libido sexual para um veículo e que entra nesse sistemas acirrado de 

competição para estimular na população essa alienação social de que ter um carro é ser 

símbolo de feliz, é ter status, ter poder.   
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5. RESULTADOS  

No decorrer do trabalho  percebemos que Freud e os demais autores já percebiam que a 

sociedade contemporânea sofreria muitos  desses impactos descritos. Esperamos com o 

trabalho que a psicanálise possibilite a compreensão de até quais pontos o narcisismo está 

relacionado as relações de consumos, até onde é saudável e até onde se torna patológico e 

comprometedor, podendo assim esclarecer a nossos leitores os motivos que levam a 

muitos de nós vivenciar situações, principalmente financeiras desnecessárias e 

desagradáveis. Entretanto, o  consumo é um conjunto de práticas que constituem a nossa 

existência mas, o que pretendiamos foi deixar bem claro que os atos impulsivos de 

consumismo gerados por fatores muito maiores que nosso conhecimento são os grandes 

vilões e merecem agora com o esclarecimento dos mesmos serem combatidos, por meio 

da reflexão na hora de se consumir produtos. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Diante exposto, cabe ressaltar que o trabalho voltado exclusivamente para a sociedade, 

que vivencia um momento extremamente consumista e narcísico, tem a relevância de nos 

mostrar o quanto somos movidos e influênciados a ter comportamentos cada vez mais 

impensáveis e inconscientes com intuito de geração de lucros, sem a mínima piedade para 

com a sociedade que após sofrer esses impactos geram muitas doenças e forma-se assim 

um circuito interminável de ganhos dentro do nosso “capitalismo selvagem” onde quem 

sempre perde é a grande massa e quem ganha é a pequena elite. 
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