
A REVOLUÇÃO
DA CLASSE MÉDIA

A notícia ganhou destaque na im-
prensa britânica. "Loja da Ikea fecha
depois que caçadores de ofertas pro-
vocam caos", dizia o título da vasta
reportagem do The Times.

Com efeito, 22 pessoas ficaram feridas quan-

do cerca de 6 mil consumidores tentaram

entrar numa loja da ikea num subúrbio em

Londres. Era meia-noite de 9 de fevereiro, e a

loja planejara uma liquidação que duraria 24

horas, amplamente divulgada nos meios de

comunicação. Os preços eram bons demais

para serem desprezados. As pessoas acorre-

ram de todo canto e, não encontrando mais

lugar no estacionamento da loja, largaram

seus carros na North Circular; uma espécie

de Marginal que rodeia Londres. Conges-

tionamentos tomaram conta do local.

Perto da loja, criou-se uma fila quilométrica,

que começara às dez da manhã. Na hora

da abertura das portas, porém, não havia

Um olhar da Psicologia sobre a influência da
publicidade no comportamento do consumidor

apenas urna, mas várias filas. Houve correria

para entrai; empurra-empurra, disputas, piso-

teamentos. A loja teve de fechar 45 minutos

depois que abriu. Vários consumidores

foram parar em hospitais.

Pessoas mais esnobes, na Europa, costumam

se referir com desprezo aos móveis da Ikea,

questionando a qualidade dos produtos e

a vulgarização dos estilos. Outras pessoas,

em viés político, lamentam a uniformização

que a poderosa rede promoveria em várias

partes do mundo. A Ikea estaria produzindo

uma espécie de "fast home" com seus

"McMóveis".

Alcino Leite Neto,

Folha de S. Paulo, 14/2/2005.
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O que representa para as Ciências
Sociais, em especial para a Psicologia,
essa fúria consumista dos britânicos?
Qual é a influência da publicidade
veiculada pela mídia1 no comporta-
mento do consumidor?

"A figura do consumidor e a expe-
riência do consumismo são ao mes-
mo tempo típicas do novo mundo e
parte integrante de sua construção"
(Slater, 2002, p.18).

O tema consumo tem sido objeto
de estudo das Ciências Sociais, em
especial da Sociologia, da Antro-
pologia e da Psicologia. Porém, em
relação a esta última, as pesquisas
e as publicações deixam a desejar
e seguem a passos lentos. Muitos
profissionais de Comunicação não
consideram os conceitos da Psico-
logia em seu contexto teórico, por
não visualizarem as importantes
contribuições que essa ciência pode
trazer para a sua prática.

O uso dos meios de comunicação
implica a criação de novas formas
de ação e de interação no mundo so-
cial. O intercâmbio de informações
e o conteúdo simbólico da publi-
cidade estão sendo produzidos e
reproduzidos, veiculados em escala
sempre em expansão, influenciando
o relacionamento do indivíduo com
o consumo e a construção da sua
identidade.

Há diversos aspectos que podem
ser estudados em relação ao con-
sumo. A proposta deste artigo é
uma breve análise, à luz de algumas

teorias psicológicas, da influência
da cultura do consumo e da publi-
cidade veiculada pelos meios de
comunicação no comportamento
do consumidor. Para melhor estru-
turação do artigo ele será dividido
nas seguintes partes:

Cultura do Consumo,

Análise dos conceitos
de consumo e por que
as pessoas consomem,

A perspectiva da
Psicologia e

Considerações Finais.

CULTURA
DO CONSUMO

A cultura do consumo surgiu a partir
do século XVIII como uma cultura
moderna e progressista. Para alguns
autores ela estaria relacionada com
a pós-modernidade, porém Slater
(2002) a considera como parte da
construção do mundo moderno,
um mundo que não é mais gover-
nado pela tradição e sim pela
abundância. É um modo dominante
de reprodução cultural, no qual os
modos de vida significativos e os
recursos materiais e simbólicos são
mediados pelo mercado. A cultura
do consumo é uma cultura na qual
os consumidores desejam adquirir
bens e serviços que são valorizados
mais por busca de status do que por
razões utilitárias. Ideias, crenças,
valores e identidades são definidos e
organizados em torno do consumo.
A acumulação de bens é percebida

A cultura do consumo surgiu a partir
do século XVIII como um modo
dominante de reprodução cultural.

como o caminho do sucesso, da

felicidade e como garantia de status

social.

Na cultura do consumo, as práticas
sociais, os valores culturais, as as-
pirações e as necessidades básicas
são definidos em relação ao con-
sumo, reforçando as características
de uma sociedade contemporânea
materialista, hedonista e narcisista,
cuja questão do "ter" prevalece
sobre o "ser" (Slater, 2002). N a s »
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produções em massa, o consumi-
dor não é conhecido; é um sujeito
anónimo, imaginado e formulado
como um objeto. A cultura do con-
sumo mostra um mundo idealizado,
no qual todos os desejos podem
ser satisfeitos no aqui e agora, não
precisam ser adiados. Em geral,
as necessidades são ilimitadas e
insaciáveis, relacionadas com os
confortos privados, sem a finalidade
de construção de uma sociedade
melhor. "A Cultura do consumo é
um meio privilegiado para nego-
ciar a identidade e o status numa
sociedade pós-tradicional" (Slater,
2002, p. 37).

Atualmente, a identidade social tem
de ser construída pelos indivíduos,
seu status não é mais atribuído como
nos feudos, ele é instável e flutuante.
A posição social está relacionada
com o acesso aos bens e é regulado
pelo dinheiro. O comportamento de
consumo pode ser explicado pela
necessidade de expressar significados
mediante a posse de produtos que
comunicam à sociedade como o in-
divíduo se percebe enquanto interage
com grupos sociais (Gade, 1998).

A cultura do consumo provoca
uma crise de identidade, pois ela
determina o que está dentro ou fora
da moda de vestuário, local, restau-
rantes e, portanto, quem está dentro
ou fora desse contexto das relações
sociais. O indivíduo corre o risco de
ser o que consome.

A cultura do consumo tem grande
afinidade com a publicidade, que
promove uma estetização das mer-
cadorias. Para se aproximar do

CATÁLOGO DE CORES

A "estética da mercadoria" visa com
que o produtor precise criar uma
imagem de valor de uso onde os
compradores em geral possam se
reconhecer; um exemplo é o refrige-
rador BrastempYOU.

consumidor, o produto precisa ser
personificado, ter um significado
que os una. Para Haug (1986) essa
questão refere-se à "estética da mer-
cadoria", o produtor precisa criar
uma imagem de valor de uso onde
os compradores em geral possam se
reconhecer. Como exemplo, pode
ser citado o mais recente anúncio
da geladeira Brastemp:

Nada é mais autêntico do que o seu
Brastemp YOU. ,O Brastemp YOU
é o primeiro refrigerador personali-
zável do mundo. É o único que você
pode escolher as cores, tanto da
porta como do freezer e do gabinete.
Nele, você também pode optar por
alguns itens e definir a disposição
interna, montando um Brastemp que
é a sua cara. (Informe Publicitário
UOL, 11/07/2005)

Nesse sentido, o papel da mídia
é fundamental, pois consumimos
pela mídia. A mídia teve o seu papel
ampliado desde o início do século
XIX pela transformação de suas ins-
tituições em interesses comerciais
de grande escala, pela globalização
da comunicação e pelo desenvolvi-
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mento das formas de comun i -
cação eletronicamente mediadas
(Thompson, 1998). O papel da
mídia tem importância fundamen-
tal quando analisamos o consumo
como esfera de manipulação ou
de liberdade do consumidor. Para
melhor analisar essa dicotomia,
torna-se necessária uma breve
descrição dos referenciais teóri-
cos sobre o consumo. Este artigo
limitar-se-á a algumas abordagens,
sem a pretensão de esgotar o as-
sunto, que é tão complexo.

ANALISES SOBRE OS
CONCEITOS DE CONSUMO
E PORQUE AS PESSOAS
CONSOMEM

Para os economistas, o compor-
tamento dos consumidores está
relacionado com preços e salários,
com a inflação, com as leis de ex-
pansão e contração dos mercados.
Essa definição é insuficiente, pois
não considera as argumentações psi-
cológicas e sociológicas na tomada
de decisão.

Os estudos funcionalistas apre-
sentam uma visão simplista e re-
ducionista do consumo ao uso e
gratificação, sem considerar os
processos psíquicos e as múltiplas
mediações linguísticas (Canclini,
1993). As Ciências Sociais (Antro-
pologia, Sociologia e Psicologia),

são as que desenvolveram interpre-
tações qualitativas das interações
sociais em relação ao consumo.
Algumas dessas perspectivas serão
aqui apresentadas para uma análise
mais objetiva do assunto.

Na perspectiva dos teóricos sociais
alemães neomarxistas associados
à Escola de Frankfurt, como Max
Horkheimer (1895-1973), Adorno
(1903-1970) e Marcuse (1898-
1978), o sistema de produção requer
que as pessoas tenham necessidades
e desejos insaciáveis e o consumo
irá satisfazê-los. As pessoas são so-

cializadas para o consumo através
da mídia, da publ icidade e do
design, que são desintegradoras e
antidemocráticas, porque substitui
valores autênticos por falsos valores.
A cultura do consumo desenvolve
necessidades de acordo com a ]
lógica da produção de mercadorias.
Os indivíduos seriam considerados
"idiotas culturais". A indústria cul-
tural promove a alienação, elimina a
reflexão crítica e faz pensar que esse
é o melhor mundo possível.

Embora essa teoria chame a atenção
para o poder da indústria cultural
numa visão de manipulação dos
consumidores, ela anula com-
pletamente o papel do indivíduo
em relação às suas escolhas e na
definição de suas necessidades.
Além disso, há escassas evidências»

Na perspectiva dos teoricos sociais alemães neomarxistas associados à
Escola de Frankfurt, o sistema de produção requer que as pessoas tenham

e desejos insaciáveis e o consumo irá satisíazê-los.

MAX HORKHEIMER THEODORE ADORNO HERBERT MARCUSE
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empíricas dessas afirmações. Hoje
as evidências empíricas mostram um
receptor ativo, no qual o valor dos
bens depende mais do seu valor cul-
tural, do que de seu valor funcional
ou económico.

Seguindo outra lógica do con-
sumo, a partir de uma perspectiva
antropológica estruturalista, Mary
Douglas e Baron Isherwood (1979)
analisam o consumo como um sis-
tema de integração e comunicação,
que serve para pensar.

Nem sempre o consumo funciona
como separador entre as classes e
os grupos. Há algumas práticas e
gostos sociais que são semelhantes
em todas as classes, ainda que a
forma de apropriação seja diferente.
Sendo assim, o consumo pode ser
cenário de integração e de comuni-
cação, o que também é observado
em comportamentos de consumo
que favorecem a socialização, como
reuniões para refeição e saídas para
compras. As associações simbólicas
das mercadorias podem ser utili-
zadas para enfatizar diferenças de
estilo de vida, demarcando as fron-
teiras das relações sociais.

Douglas e Isherwood (1979) definem
os bens como acessórios rituais e o
consumo como um processo ritual
cuja função primária consiste em dar
sentido ao fluxo dos acontecimentos.
Os rituais servem para conter o curso
dos significados e tornar explícitas as
definições públicas de que o consenso
geral julga valioso. Os rituais mais
eficazes usam objetos materiais para
estabelecer os sentidos e as práticas.
Quanto mais caros os bens, mais forte
será o ritual que fixa os significados
que a eles se associam.

Ao contrário da irracionalidade dos
consumidores, Douglas e Isherwood
demonstram que todo consumidor,
quando seleciona, compra e utiliza,

está contribuindo com a construção
de um universo inteligível com os
bens que elege.

O sistema de produção requer que
as pessoas tenham necessidades e
desejos insaciáveis pelo consumo,
que são salientados por uma publi-
cidade desíntegradora e antide-
mocrática, onde substitui valores
autênticos por falsos.

R E V I S T A D A E S P M



Além de satisfazer necessidades ou
desejos, apropriar-se dos objetos é
carregá-los de significado. Os bens
ajudam a hierarquizar os atos e a
configurar o seu sentido: "as merca-
dorias servem para pensar".

A atividade de consumo é a produção
conjunta, com outros consumidores,
de um universo de valores. O con-
sumo usa os bens para tornar firme
e visível um conjunto particular de
julgamentos nos processos fluidos
de classificar pessoas e eventos
(Douglas e Isherwood, 1979).

Essa perspectiva, embora coloque
o consumidor com liberdade de
escolha, apresenta-se de uma forma
muito romântica diante da realidade
atual, por não considerar a influên-
cia da publicidade na atribuição do
significado aos bens de consumo.

A terceira e últ ima perspectiva
que será apresentada neste artigo
refere-se à abordagem sociológica
clássica, aqui representada por
Veblen (1919), na qual o consumo
é considerado como o lugar de dife-
renciação e distinção simbólica. O
valor dos produtos está relacionado
mais com o prestígio do que com a
satisfação intrínseca que eles podem
proporcionar. O uso dos bens serve
para comunicar a sua posição de
status ou a sua aspiração de ter sta-
tus. O homem é movido por inveja e
orgulho. A compra está relacionada
com o prestígio social. O consumo
é filtrado de cima para baixo, ou
seja, das classes dominantes para
as classes mais baixas, que estão
sempre copiando as primeiras. Es-
sas, por sua vez, perdem o interesse

por mercadorias ou serviços que se
tornam populares, direcionando a
sua atenção para outros produtos,
que terão mais prestígio quanto
mais raros e dissociados do mundo
produtivo.

Essa perspectiva não considerou
outras motivações para o consumo,
como os laços comunitários, ou

seja, a dimensão associativa do ato
de consumo.

Embora as abordagens aqui apre-
sentadas nao esgotem o tema, elas
foram selecionadas, entre tantas
outras, com o objetivo de apresentar
o olhar da psicologia sobre essa re-
lação do indivíduo com o consumo
e com a publicidade mediada. »

Os indivíduos seriam considerados "idiotas culturais". A indústria
cultural promove a alienação, elimina a reflexão crítica c faz pensar
que esse é o melhor mundo possível.
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DA
A PERSPECTIVA
PSICOLOGIA

O consumo não era diretamente
um tema de estudo da Psicologia.
Porém, como tem afetado o com-
portamento humano e as relações
sociais, despertou o interesse dessa
ciência, sendo analisado, principal-
mente, pela Psicologia Económica e
pela Psicologia Social.

O interesse dos psicólogos por te-
mas relacionados à vida económi-

ca é compreensível no panorama
contemporâneo, marcado pela
transformação de valores, esta-
belecimento de novos mercados
e tendências globalizantes. As
identidades sustentam-se cada

O retraio satírico queVeblen fazia da
concepção heclonística do homem,
que responde passivamente aos
estímulos externos, era persuasivo,
quando contrastado com o modelo
ativamente inteligente do Homem
em Psicologia.

vez mais na posse e exibição
de bens materiais. Crescem as
preocupações com a patologia do
comprar compulsivo.

A Psicologia Económica define-se
como a aplicação de princípios e
métodos psicológicos a eventos
económicos da vida cotidiana. In-
clui o estudo do comportamento
do consumidor, focalizando como
as pessoas escolhem produtos,
serviços e marcas, como gastam
seu dinheiro e satisfazem a seus
desejos (Van Raaij, 1998).

As metas e objetivos dos primei-
ros psicólogos económicos eram
reestruturar completamente os
fundamentos da Economia. O re-
trato satírico que Veblen fazia da
concepção hedonística do homem,
que responde passivamente aos
estímulos externos, era persuasivo,
quando contrastado com o modelo
ativamente inteligente do Homem
em Psicologia. Essa meta ambi-
ciosa fracassou, pois o paradigma
económico não é fácil de refutar
(Van Raaij, 1999).

Embora o termo tenha sido
utilizado pela primeira vez em
1881, por Gabriel Tarde, a Psi-
cologia Económica surgiu como
disciplina a partir dos trabalhos
de Katona (Katona, 1975), es-
tabelecendo-se na Europa em
1976, com a fundação da IAREP
(International Association for
Research on Economic Psychol-
ogy). Seguiram-se a realização
de conferências anuais e a pub-
licação regular do Journal of
Economic Psychology.
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As linhas de pesquisa da Psicologia
Económica situam-se na interface de
Economia e Psicologia. Em princí-
pio, todos os comportamentos rela-
cionados a recursos escassos, como
dinheiro, tempo e esforço, são partes
da Psicologia Económica.

As metas e objetivos atuais dos
psicólogos económicos são estabe-
lecer um campo separado da Psico-
logia Económica. Uma outra opção
é considerar a Psicologia Económica
como um campo da Psicologia So-
cial Aplicada e Cognitiva, que foi a
escolhida por este artigo.

A análise da influência da publi-
cidade no comportamento do indi-
víduo em relação ao consumo será
desenvolvida a partir da Psicologia
Social, nas concepções do Be-
haviorismo, do Cognitivismo e da
Psicanálise.

O ser humano sustenta cada vez mais
a posse e exibição de bens materiais.
Crescem as preocupações com a pato-
logia do comprar compulsivo.

Para o Behaviorismo, em sua versão
mais radical, representado princi-
palmente por Pavlov (1849-1936),
Watson (1878-1958) e Skinner
(1904-1990), o ser humano se
comporta de maneiras previsíveis

Para o Behaviorismo, em sua versão mais radical, o ser humano se
comporta de maneiras previsíveis e regulares em resposta às forças
externas e aos estímulos.

e regulares em resposta às forças
externas, aos estímulos que o afe-
tam. Eles rejeitavam os mecanismos
mentais e acreditavam que o con-
dicionámento operante (Skinner),
envolvendo o fortalecimento ou
enfraquecimento do comporta-
mento mediante a presença ou
ausência de reforço ou punição,
podia explicar todas as formas de
comportamento humano.

Dentro dessa perspectiva teórica,
o homem é totalmente influen-
ciado pela mídia e pela cultura
do consumo. O menosprezo pelo
pensamento e a ênfase no com-
portamento observável aproximam
essa concepção da visão da Escola
de Frankfurt, na qual a indústria
cultural manipula o indivíduo,
molda seus desejos e cria a ilusão
da satisfação imediata.

Nesse caso, o homem é realmente
o que consome. O reforço da publi-
cidade, das ofertas imperdíveis e
os apelos de marketing podem ser

IVAN PAVLOV JOHN WATSON FREDERIC SKINNER

M A R Ç O / A B R I L DE 2 0 0 7 •••• R E V i S T A D A E S P M



usados para estimular uma resposta
que, reforçada, gera aprendizagem.
Para Bandura (1977), a teoria do E-R
(estímulo-resposta) é muito limitada.
Afirma que a aprendizagem pode
não resultar apenas de recompensas

diretas pelo comportamento, mas ser
consequência das observações das
recompensas ou punições oferecidas
aos outros. É o conceito de aprendiza-
gem social, aprende-se pelo exemplo,
ou seja, moldamos o nosso comporta-

mento a partir do comportamento de
outros. Aprendemos observando outras
pessoas e estabelecendo o nosso pa-
drão de comportamento com base no
delas. Ao observar que determinada
pessoa tem um comportamento que
leva a um resultado desejado, há a
identificação com o modelo e a re-
produção do comportamento, através
da imitação. Esse resultado desejado
envolve um objetivo, todo comporta-
mento é dirigido para alguma finali-
dade (Tolman 1886-1959).

Esse conceito de modelagem é
amplamente utilizado pela publici-
dade, que explora, por exemplo, a
exibição de mulheres lindas e ma-
gras, em geral do meio artístico, para
vender um produto light, esperando
que o consumidor se identifique (eu-
ideal) e compre o produto.

Conclui-se, então, que quem contro-
la os reforços e os modelos de uma
sociedade pode controlar o com-
portamento, pois, de acordo com
essa teoria, os processos básicos da
personalidade são gerados por estí-
mulos e reações que são observáveis
e externos ao indivíduo. "O homem
é tomado como um objeto passível
de controle e a comunicação de
massa passa a ser um instrumento

Esse conceito de modelagem é ampla-
mente utilizado pela publicidade, que
explora a exibição de mulheres lindas e
magras, para vender um produto espe-
rando que o consumidor se identifique
(eu-ideal) e o adquira.
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desse controle" (Roso, 1999).

Essa visão limitada do behaviorismo
sobre a capacidade de pensar do
indivíduo é criticada pela Psicolo-
gia Cognitiva, que tem como foco
o processo de conhecimento, o
modo como as pessoas percebem,
aprendem, recordam e pensam sobre
a informação. Os psicólogos cogni-
tivos estudam a base biológica da
cognição, tanto quanto as imagens
mentais, a atenção, a consciência,
a percepção, a tomada de decisões,
as mudanças cognitivas durante o
desenvolvimento ao longo da vida,
entre outros assuntos relacionados
ao processamento da informação
(Sternberg, 2000).

Para a Psicologia Cognitiva, a per-
cepção que um indivíduo terá de
um anúncio será construída a partir
das suas sensações e seguirá um
processo de análise, em função de
informações e experiências ante-
riores. Considerando que as caracte-
rísticas ambientais influenciam o
processo de conhecimento, mas não
o determinam como condição única,
pode-se inferir que a definição de
Douglas e Isherwood, o consumo
serve para pensar, aproxima-se desse
referencial teórico. O indivíduo, a
partir da informação e do proces-
so de conhecimento, organizará
e estruturará a experiência, tendo
liberdade e autonomia de escolha,
sendo um consumidor ativo e não
passivo como no behaviorismo.
Nesse caso, a publicidade ut i l i -
zará recursos que poderão melhor
influenciar o consumidor, a partir
da sua percepção, como: elementos
visuais (cores, modelos, paisagens) e

auditivos {jingles, músicas românti-
cas ou vibrantes), repetições, cenas
familiares que remetam a experiên-
cias agradáveis, entre outros. Os
conceitos da Psicologia Cognitiva
podem ser utilizados pela publi-
cidade como recursos, desde que
aplicados de forma ética.

"O homem é tornado como um objeto
passível de controle e a comunicação de
massa passa a ser um instrumento desse
controle" (Roso, 1999).

Embora a Psicologia Cognitiva tenha
avançado em relação à abordagem
behaviorista, não podemos anali-
sar a influência da publicidade
considerando apenas os aspectos
racionais do comportamento do
consumidor. A experiência coti-
diana, num mundo mediado, traz
diferenças significativas no processo
de formação do indivíduo. Alguns
conceitos da Psicanálise podem
elucidar melhor essa questão, como
o desejo e o princípio do prazer.

Para Freud, todos os desejos, im-
pulsos instintivos e as atitudes da
infância acham-se presentes na
maturidade, podendo surgir em
determinadas circunstâncias. Além
disso, há uma tendência interior de
evitar o desprazer e o sofrimento e
buscar sempre o prazer. Freud, em
sua obra O Mal-estar da Civilização,
tece considerações sobre o sentido
da vida humana, o que os homens
demandam da vida e almejam em-
preender: "esforçam-se para obter
felicidade, querem ser felizes e assim
permanecer" (Freud, 1992, p.43).

Dantas eTobler (2003) destacam que a
própria noção de felicidade é edificada
sobre o princípio do prazer, sendo rela-
tiva à satisfação direta e imediata das
pulsões. A felicidade, em seu sentido
estrito, provém da satisfação "de neces-
sidades represadas em alto grau, sendo»

Para Freud, todos os desejos, im-
pulsos instintivos e as atitudes da
infância acham-se presentes na
maturidade, podendo surgir em
determinadas circunstâncias.
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por sua natureza possível apenas como
uma manifestação episódica" (Freud,
1992, p. 33).

A cultura do consumo, através do seu
complexo arsenal de mercadorias-
fetiche, oferece um modelo, ideo-
logicamente construído e difundido
de bem-estar e de felicidade, como
sinónimos de uma situação ideal a
ser atingida, alicerçada na crença da
natureza humana para a felicidade,
sendo essa situação ideal identificada
com os valores de uma sociedade
que hierarquiza e cujo reconheci-
mento do indivíduo é obtido-ou não
- em função dos objetos possuídos
(Dantas eTobler, 2003).

A publicidade cria a ilusão de satis-
fação e de soluções imediatas, gerando
muitas vezes frustração e sofrimento,
em função de um prazer não al-
cançado ou de um desejo não satis-
feito, evidenciado principalmente em
comerciais que prometem mudanças
rápidas ou a realização de sonhos
impossíveis. Ao mesmo tempo, utiliza
essas informações para atingir mais
profundamente o seu público-alvo,
através da manipulação do imagi-
nário social.

...é pela existência efetiva dos "in-
divíduos", manifesta em seus atos
e suas práticas, e pela efetividade
das "coisas", que as significações se
materializam e se concretizam. As
significações sociais não existem no
abstraio, separadas ou desencarnadas
da vida social. Elas existem através dos
indivíduos - seus comportamentos,
julgamentos, crenças, valores - e dos
objetos que instrumentalizam suas
práticas. Portanto, a consequência

desta lese para a cnmpreensao dos
objetos de consumo é inequívoca:
os bens só existem socialmente pela
significação que lhes é atribuída
(Silva, 2003, p. 189).

Esta citação de Norberto Silva vai ao
encontro do conceito de Douglas e
Isherwood dos bens como acessórios
rituais e o consumo como um proces-
so ritual cuja função primária consiste
em dar sentido ao fluxo dos acon-
tecimentos. Sendo assim, apesar das
críticas que podemos tecer em relação
à cultura do consumo como manipu-
ladora de desejos e de incitação da
busca desenfreada pelo prazer, não
podemos ignorar que os objetos ins-
trumentalizam as práticas sociais. Na
realidade, o homem é fruto das suas
próprias criações.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A produção instantânea e homogenei-
zante de desejos desnuda a perversa
engenharia que sedimenta a socie-
dade de consumo. De posse de um
saber especializado, as relações de
produção e de consumo guardam o
segredo de que o objeto desejado é,
necessariamente, um objeto distante, e
que obtê-lo, tocá-lo, possuí-lo significa
retirá-lo do lugar desejante. Não se
deseja aquilo que já se tem. Porém,
sempre que um objeto captura o con-
sumidor, um novo objeto se encarrega
de recomeçar o processo (Jobim e
Souza et al. 2000, p.105).

Retomando o texto inicial deste
artigo, sobre a fúria consumista dos
britânicos, pode-se concluir que a
cultura do consumo, através dos

meios de comunicação, tem buscado
uma estrutura homogeneizante da
sociedade, padronizando estilos e
criando, como mencionado no caso
das lojas Ikéâ, uma espécie de "fast
home" com seus "McMóveis".

A cultura de consumo contribui para
a crença de que o "remédio" para
a cura de todos os males pode ser
adquirido, comprado, ingerido e
incorporado.

Buscou-se, no presente artigo, apre-
sentar a preocupação que o tema
consumo tem trazido às Ciências So-
ciais, principalmente à Antropologia,
à Sociologia e à Psicologia, através
das abordagens assumidas por alguns
autores.

| Ao analisar os conceitos e apresentar
a influência da publicidade sobre os
indivíduos, procurou-se sensibilizar
profissionais de Comunicação para
que os conhecimentos sobre o com-
portamento do consumidor sejam
utilizados com uma clara consciência
do seu alcance, limitações, problemas
de natureza ética e senso de respon-
sabilidade social. Parte do problema
parece originar-se de uma hipertrofia
da necessidade de vender a todo cus-
to, não importa o quê, numa versão
perversa da noção segundo a qual o
que importa é como se podem utili-
zar determinados comportamentos
psicológicos para aumentar as vendas
(Veiga Neto, 1998).

Os indivíduos podem enfrentar este
fluxo crescente de materiais sim-
bólicos mediados (Thompson, 2005)
desenvolvendo uma postura seletiva,
a partir da construção de sistemas



de conhecimento que lhe permitirão
analisar criticamente, escolher e de-
cidir. A construção da identidade pas-
sa por um processo de experiências e
de aprendizagem no qual os produtos
da mídia servem para enriquecer,
desde que o indivíduo não perca o
controle e se torne dependente.

Embora, na visão do liberalismo,
consumidor seja soberano, o que
implica liberdade de escolha num
mercado competitivo, balizado pelo
mecanismo do preço e pelas preferên-
cias, não se pode ignorar a neces-
sidade dos indivíduos de inserção
social, num mundo de desigualdades,

cujos padrões estão ditados pela cul-
tura do consumo, na qual a publici-
dade coloca no ar a última "moda".

Este artigo não pretendeu responder
à pergunta inicial: Consumo - esfera
de manipulação ou de liberdade?,
mas fornecer subsídios ao leitor para
reflexões a respeito do tema, princi-
palmente através do olhar das con-
cepções psicológicas da influência da
publicidade veiculada nos meios de
comunicação, no comportamento do
consumidor e na construção da sua
identidade. Na realidade, o caminho
não é uma escolha e sim a análise
de outros fatores como motivação

e personalidade, como diferenciais
decisivos da influência da publici-
dade, mas esse é um tema para um
outro artigo.
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NOTAS
1. Neste artigo, mídia significa qualquer meio de comunicação e

publicidades, anuncios de produtos e/ou serviços com fins comerciais"
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