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ficou muda e - graças a Deus - ainda 

não saiu da garantia. E lá vamos atrás 

da assistência técnica ou de uma loja. 

O objetivo pode ser tornar a vida 

mais fácil e confortável, mas muitas 

vezes acabamos reféns de nossos pró

prios objetos de desejo. " U m dos l u 

gares que ostentam as consequências 

do consumo excessivo são os engarra

famentos. Diante do sonho do carro 

próprio, as pessoas preferem ficar pre

sas n u m engarrafamento do que andar 

de transporte público", exemplifica 

Estanislau Mar i a , assessor técnico de 

conteúdo do Inst i tuto Aka tu , entidade 

que trabalha pelo consumo conscien

te. Estanislau não tem dúvidas de que 

nosso papel de consumidor precisa ser 

repensado. "Vivemos na sociedade do 

excesso e do desperdício. Ê o modelo 

de vida norte-americano do pós-guer 

ra, que herdamos no Brasil", afirma. 

Mas de quantas dessas coisas de 

fato precisamos e quantas não são ape

nas desperdícios de espaço, de dinheiro 

e de tempo? Algumas pessoas levaram 

esse questionamento a sério e decidi

ram repensar seus hábitos de consumo. 

Elas apostam numa teoria simples: 

quanto menos coisas possu ímos , mais 

descomplicada e feliz será a vida. A psi

cóloga M a r i n a Paula está nessa turma. 

"Sempre procurei questionar essa ideia 

que ouvimos o tempo todo, de que te

mos que ter um determinado produto", 

explica a jovem de 28 anos, moradora 

de Curi t iba. Depois de refletir sobre o 

que lia em blogs pela internet, ela deci

d iu que estava pronta para colocar em 

prática um desafio pessoal: f icar um 

ano sem comprar. Ê claro que algu

mas exceções estavam contempladas, 

como alimentos, remédios e produtos 

de limpeza. Mas os itens que ela estava 

acostumada a adquirir todo mês , como 

livros, revistas, D V D s , roupas, produ

tos de beleza e utensílios domést icos , 

foram sumariamente cortados. 

No fim de maio de 2012, o teste foi 

concluído. Olhando para trás, Mar ina 

recorda que o mais difícil não foi re

sistir à tentação de lojas e promoções , 

mas adquirir novos hábitos. "Surpre

endentemente, o mais difícil foi preen

cher o tempo que eu gastava compran

do. De repente me vi com todo esse 

tempo livre, que antes gastava em pas

seios no shopping e em outras lojas", 

relembra. Aos poucos, os minutos que 

ela ganhou foram sendo direcionados 

para atividades que lhe traziam bem-

estar, como curtir os amigos. De certa 

maneira, a psicóloga acha que trocou a 

aquisição de novos bens materiais por 

um pouco mais de felicidade. "Essa 

proposta mudou meus hábitos de con

sumo. Hoje eu chego às lojas com uma 

visão diferente", conta. 

C o m o cidadã d o século X X I , M a 

rina contou a sua experiência no blog 

Um ano sem compras (umanosemcom-

pras.blogspot.com.br) e acabou ins

pirando Luciana M o n t e , funcionária 

pública de 34 anos que mora em Bra

sília. Ela decidiu passar o ano de 2012 

t ambém em dieta de consumo. "Nunca 
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fui tremendamente consumista, mas 

eu realmente comprava mui to mais do 

que precisava. M e u guarda-roupa es

tava lotado, várias peças ainda t inham 

etiqueta e outras acabavam sendo do

adas depois de pouquíss imo uso. T a m 

b é m t inha vários D V D s e livros ainda 

lacrados. Eu comprava mui to mais do 

que precisava, as coisas iam se acumu

lando e eu não as aproveitava - e con

tinuava comprando", conta. 

Por que compramos coisas que sa

bemos que não iremos usar? Para M á 

rio René , coordenador da pós -g radua

ção em ciência do consumo na Escola 

Superior de Propaganda e Marke t ing 

( E S P M ) , a diferença entre o que pre

cisamos e o que desejamos acaba se 

confundindo na cabeça do consumi

dor em meio à enxurrada de publ ic i 

dade que recebemos todos os dias. "Os 

objetos que compramos geralmente 

se encaixam em três categorias: a das 

necessidades, a dos desejos e outra que 

eu gosto de chamar de 'necejos', os ob

jetos de desejo que, por imposição da 

publicidade, acabam se tornando uma 
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mundo, ganhou a atenção 

da mídia e publicou o livro 

The 100 things challenge (O 

Desafio das 100 Coisas, em 

tradução livre). 

Outros procuram ir 

ainda mais fundo, viven

do sem casa e com apenas 

50 itens. Há quem pregue 

o desafio de ficar um ano 

sem comprar nada, vivendo na base 

de trocas e doações. Mas também há 

quem pergunte se a obsessão pelo con

sumo deve ser substituída pela obsessão 

do não consumo. 

Alguns alertam que o minimalismo 

não trata apenas da quantidade ou do 

valor dos itens que se encontram em 

nossas casas. "Minimal i smo é viver com 

o essencial, e cada pessoa decide o que 

é essencial para si. Então , por definição, 

o minimalismo sempre será algo subje

tivo e individual", diz o escritor carioca 

Alex Castro. 

Ele sabe do que fala. 

Depois de se livrar de to

dos os itens que acreditava 

não acrescentar valor em 

sua vida, Castro se mudou 

de um apartamento amplo 

em Jacarepaguá para um 

conjugado no Arpoador, 

bairro nobre da zona sul do 

Rio de Janeiro. Nesse ponto, começou a 

ser interpelado por seus leitores: "Puxa, 

é muito fácil ser minimalista no A r p o 

ador", ouvia. 

A resposta de Alex é simples: "Todo 

mundo que mora numa casa ou apar

tamento grande em uma área mais 

barata da cidade poderia, pelo mesmo 

valor, morar em um cubículo mais bem 

localizado. Essa é uma revolução m i 

nimalista. Para m i m , na prática, só foi 

possível ser minimalista no Arpoador. 

Só assim me forcei a ter menos tralha e 

mais experiências", completa. 
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Text Box
Fonte: Planeta, São Paulo, ano 41, n. 490, p. 42-45, ago. 2013.




