
O luxo como bússola
Afinal, o luxo é necessário

ou supérfluo? No Brasil,

a questão sempre surge

sob a ótica social, o que

invariavelmente leva à

sua estigmatização,

como ficou demonstrado

nas reações à recente

inauguração da mega loja

Daslu, em São Pau o,

Porém, na contramão

das críticas, esse mercado

cresce em média 30%

ao ano. A explicação para

aparente contradição

pode ser buscada na

própria condição humana

como diz nesta entrevista

o psicanalista e médico

psiquiatra Jorge Forbes,

ex-aluno de Jacques

Lacan e um de seus

introdutores no Brasil.

Propaganda - Como o senhor defi-

ne o luxo?

Jorge Forbes - O ser humano está

em descompasso com o mundo; está

hoje, esteve ontem e sempre estará,

porque o mundo tal como é jamais é

suficiente para satisfazê-lo, o que faz

com que ele sempre queira inventar,

buscar uma nova satisfação, uma nova

luz. O luxo é tão antigo quanto a pró-

pria espécie humana, uma vez que ele

nasce junto com a necessidade de ter

essa luz. E o objeto de luxo ficou assim

consagrado por uma tentativa - não es-

tou dizendo que seja correta - de sepa-

rar o objeto da necessidade. O objeto

do luxo teve importâncias diferentes no

decorrer da história, mas para resumir

posso dizer que ele nasce de uma rela-

ção entre o homem e o divino. Então o

luxo ultrapassa a necessidade e tem um

objetivo ligado à identidade e não a

uma satisfação imediata.

P - O que é esse "mundo desbusso-

lado" que o senhor sempre cita em

suas palestras?

JF - É um termo que utilizo para me

referir a um laço social na globalização.

Tenho vários trabalhos e dois livros a

respeito dessa questão em que tento de-

mostrar que nós viemos de uma socie-

dade "pai orientada", num mundo dito

industrial, e passamos para uma socie-

dade além da orientação paterna, num

mundo globalizado, onde as pessoas se

sentem sem rumo, sem norte - daí o des-

bussolado -, porque elas saíram de um

estado de padrões definidos de amor,

trabalho, educação e saúde para um

mundo de polivalência, de múltipla op-

ção, onde elas se sentem perdidas frente

a isso. Jamais disse que o luxo é uma

orientação; não, não é, mas eu quis mos-

trar como existem setores da sociedade

que, ao se sentirem perdidos frente às

suas opções, agradecem e se sentem

tranqüilos quando alguém define que o

bom é ter tal objeto, freqüentar tal lugar,

se vestir de tal maneira, enfim, há uma

avidez por uma certa prescrição, no sen-

tido médico, que pode ser aproveitada

nesse momento por certas zonas do dito

mercado do luxo.

P - Mas isso não deixa de ser um pa-

liativo?

JF - Eu entendo que paliativo são

todas as respostas que tentam tranqüi-

lizar a insatisfação humana e não se

responsabilizar por ela - responsabili-

zar, nesse caso, quer dizer inventar,
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criar. A partir dessa defini-

ção, o luxo pode muito bem

servir a isso.

P - Por que, na sua opinião,

existe tanto preconceito con-

tra o luxo?

JF - Eu dataria esse precon-

ceito contra o luxo da época

do Iluminismo, no início do

século 18, quando o luxo, que

até então era vinculado ao di-

vino, passa a ser supérfluo,

porque o homem não se orien-

tava mais pelo temor a Deus,

quando na negociação com

Deus o homem precisava de

aparatos luxuosos. Ele passa a

se orientar pela razão, e a ra-

zão é desprovida dos excessos

do luxo, que passa a ser visto

como algo ridículo, imortali-

zado na peça "O Burguês Fi-

dalgo", de Voltaire.

P - No que a propaganda

contribui para a promoção do

luxo, de um lado, e para o pre-

conceito, de outro?

JF - Eu não acho que a pro-

paganda seja boa ou ruim,

contribua ou não contribua.

Existem propagandas boas e

péssimas. A propaganda é um

elemento fundamental da co-

municação, é um discurso que

toca diretamente no desejo. A pro-

paganda contribui com qualquer

produto e no mercado do luxo

também. Ela pode ser utilizada

para fazer aquilo que se chama

uma propaganda ética, no sentido

de aproveitar e incluir no mundo

todas as novas questões do lado

"O luxo é
tão antigo
quanto a
própria
espécie

humana"

social, ou ao contrário, no sentido

de tamponar deficiências, o que é

a propaganda não ética.

P - A propaganda ajuda a tor-

nar uma marca luxuosa?

JF - Claro que ajuda, uma vez

que a marca luxuosa sobrevive so-

bretudo do valor agregado, inclu-

sive pela propaganda. •
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