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RESUMO 
 

Em face da intensa mobilização do desejo ante as imagens midiáticas do consumo 

contemporâneo, este estudo aborda o tema da linguagem a partir dos processos de idealização 

fomentados pela mídia no contexto da chamada “Cultura do Narcisismo”, buscando compreender 

os mecanismos psíquicos e as implicações psicossociais do atual investimento nos ideais 

particularistas do consumo, como fonte privilegiada de identidade e de vinculação social, em 

substituição aos antigos ideais e utopias da modernidade. Trabalhamos com a linguagem 

publicitária enquanto paradigmática da linguagem da mídia contemporânea por considerarmos a 

publicidade, especificamente em sua forma comercial, como um veículo privilegiado de 

circulação e promoção dos ideais da sociedade de consumo contemporânea, ou seja, um núcleo 

de produção simbólica de extrema significação na ação normativa social, a qual se vale, 

preponderantemente, de uma linguagem de cunho emocional como estratégia de persuasão e 

sedução para produzir identificações idealizadas em seus receptores. Entendemos por 

“linguagem emocional”, aquela que se caracteriza, fundamentalmente, por explorar o universo 

dos desejos do consumidor, através da manipulação de signos que fazem a mediação entre 

objetos e pessoas. Nela, a sedução e a persuasão substituem a objetividade informativa, impondo, 

explícita ou implicitamente, valores, mitos e ideais que dizem respeito, não mais ao objeto ou 

serviço, mas ao sujeito e à sociedade. Isto ocorre porque a lógica que preside a atual relação do 

homem com os objetos de consumo baseia-se, preponderantemente, no “valor-signo” dos 

objetos (Baudrillard, 1976) e não mais em seu valor de uso ou funcional. Os produtos traduzem, 

principalmente, um novo “estilo de vida”, no qual os indivíduos passam a se reconhecer e a se 

“diferenciar” a partir de um sistema distintivo de imagens de marca, aos quais se associam 

aspectos subjetivos e psicossociais, desejáveis, provocando atitudes imediatas de idealização do 

objeto. Entretanto, e isto é de fundamental importância, existe sempre uma utilização racional 

dos recursos emocionais. Ou seja, mesmo quando se trabalha com elementos emocionais na 
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publicidade, este uso é racionalmente planejado, valendo-se da racionalidade instrumental, 

intrínseca à “lógica do mercado”. A isto, os frankfurtianos denominam de a “irracionalidade 

objetiva do sistema”. É a utilização racional da irracionalidade preponderante nas sociedades de 

consumo contemporâneas. Trata-se do “princípio do desempenho” (Marcuse) se utilizando, 

sedutoramente, do “princípio do prazer”, para realizar seus fins mercadológicos e paralisar o 

pensamento crítico que, se potencializado, revelaria facilmente o engodo da sedução. 

Preocupamo-nos, deste modo, com o exercício de uma racionalidade reflexiva, na esfera de 

produção de sentido, questionando-nos em que medida, a predominância de uma linguagem 

emocional e idealizada na mídia, como modelo generalizado de comunicação, não afetaria a 

própria forma do homem contemporâneo em sua reflexão acerca da relação com o mundo, 

extrapolando, assim, os próprios limites da esfera da indústria cultural e reforçando um pseudo-

individualismo antiutópico, de caráter narcisista. Como já nos alertara Adorno (1991): “Na 

medida em que a pressão do sistema obrigou todo produto a utilizar a técnica da publicidade, 

esta invadiu o idioma, o estilo, da indústria cultural” (p. 152). Neste sentido, nosso objetivo 

consiste em compreender as implicações psicossociais do atual desinvestimento nos antigos 

ideais e utopias e seus possíveis redirecionamentos numa cultura narcísica, em que a idealização 

dos objetos de consumo passa a assumir crescente relevância como fonte privilegiada de 

identidade e forma de máxima realização pessoal. De acordo com Jacoby (2007), ao longo de 

milênios, alguns compromissos marcaram a tradição utópica de forma consistente. “Das idéias 

greco-romanas de uma ‘época de ouro’ até as fantasias de reino mágicos no séc. XIX, noções de 

paz, bem-estar e plenitude caracterizaram a utopia, no mais das vezes ligadas à fraternidade e ao 

trabalho coletivo.” (p.10). Atualmente, em uma “cultura do narcisismo”, cujo triunfalismo da 

racionalidade instrumental alimenta o culto da “sociedade do espetáculo” fundada sob a lógica 

do mercado, como os sonhos de paz, fraternidade, trabalho e bem-estar coletivo, aquilo que 

“deveria ser” se relacionam com “o que é”? Como a linguagem midiática, ao apelar para os 

desejos imaginários de completude humana, via objetos e serviços de consumo, trabalha com os 

ideais do homem contemporâneo? Qual a relação entre utopia e idealização numa era 

protagonizada pela mídia? Nossa hipótese é a de que diante da perda de referenciais éticos e 

religiosos, da descrença no progresso e nos ideais político-coletivos, em meio à emergência de 

uma sociedade de consumo, os indivíduos passaram a substituir seus ideais culturais e utópicos 

por ideais muito particularistas, pautados nos mecanismos de fascínio e idealização, fomentados 
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pela ideologia publicitária do prazer e do consumo como instância privilegiada para um pseudo-

resgate de seu narcisismo nocauteado. Enquanto que o pensamento utópico, respaldado pela 

imaginação criativa, transcendia à mera factualidade do presente e tecia a crítica ao imediatismo 

do sistema, reconhecendo suas faltas e projetando-se em mundos futuros; no presente, temos 

uma linguagem midiática que exacerba ao extremo os processos de idealização, apresentando a 

utopia como já realizada através das virtudes mágicas dos produtos e da adesão inconteste aos 

códigos do consumo. Aqui o objeto de consumo assume ares de perfeição, constituindo-se numa 

extensão do próprio sujeito, e por isso mesmo tornando-se imune à crítica. Ideais heterônomos 

substituem os ideais do indivíduo, num movimento regressivo que prescinde da criatividade e do 

pensamento crítico produzindo uma falsa conciliação entre indivíduo e sociedade, numa 

pseudocompletude aconflitiva, resultando, em última instância na perda da transcendência e na 

morte do desejo, dos projetos e das utopias. Preso às imagens repetidas à exaustão, à visão que 

fascina e seduz, a imaginação é conformada e enclausurada ao sentido que o 

produtor/publicitário/sistema deseja que seja percebido. Na chamada era “pós-moderna”, cai o 

espírito universalizante e utópico das décadas anteriores, alterando de maneira significativa a 

crença nos ideais culturais. Segundo Lasch (1983), as tumultuosas transformações sociais 

ocorridas no final de século passado pareceram prenunciar um “sentido de um fim”: fim da 

História, fim dos ideais políticos-coletivos, fim da crença numa sociedade justa, fim da esperança 

nas relações afetivas significativas etc. Este vazio político, social, cultural e afetivo contribuiu 

para a exacerbação de novas fontes constituintes de identidade pautadas não mais nas grandes 

“ideologias” e utopias universalistas do passado, mas em “micro ilusões”, em saídas regressivas, 

de grande potência porque referidas a um suposto poder do indivíduo, ou de um pequeno grupo. 

O que todas essas formas têm em comum é o fato de serem movimentos particularistas que 

reforçam seja o narcisismo individual ou o “das pequenas diferenças”, com a promessa de 

salvação pessoal ou social imediata. Tais “saídas regressivas” se expressam nas mais diversas 

formas de “reencantamento” do mundo observadas na contemporaneidade, seja na submissão 

inconteste a autoridades carismáticas, seja na submissão idealizada ao próprio objeto de 

consumo. A relação parece ser inversamente proporcional: quanto mais as condições objetivas se 

distanciam da consecução da realização dos ideais dos homens, mais necessário se faz a 

produção de mecanismos subjetivos que propiciem aos homens a ilusão  de realização destes 

ideais. Tais questões serão trabalhadas, inicialmente, a partir do conceito de ”sociedade 
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unidimensional” de Herbert Marcuse, o qual já na década de 60 advertira para o estreitamento 

do espaço social para criações ideais de caráter utópico e universalista ante a emergência de uma 

sociedade de consumo norte-americana caracterizada pela abundância e por uma racionalidade 

dominadora, na qual o progresso tecnológico e científico,  juntamente com os mais sofisticados 

meios de comunicação, passaram a produzir e direcionar o homem, de forma imperceptível, 

fabricando seus desejos e necessidades, paralisando a consciência crítica e transformando, assim, 

a sociedade num mundo sem oposição. Portanto, já a esta época, estava em questão a perda da 

capacidade utópica do homem, responsável pela capacidade de transcendência do mero presente, 

ante as benesses do mercado. Mais recentemente, temos o que Lasch (1983) denominou de a 

“Cultura do Narcisismo” caracterizada, basicamente, por uma retirada dos interesses humanos 

em projetos coletivos e por uma preocupação acentuada com a realização individual privada em 

estreita ligação com as opções do consumidor. Entretanto, essa cultura é definida por Lasch 

(1987), justamente, como uma cultura de “sobrevivência” de um “mínimo eu” que diante das 

‘desilusões’ já referidas, passaram a buscar soluções imediatas na ideologia publicitária do 

prazer e do consumo. A necessidade de ilusões diante de um mundo que perdeu suas “memórias 

coletivas” e suas “utopias” se intensifica cada vez mais, passando a volição individual a tornar-se 

todo-poderosa, aos moldes da onipotência narcísica. Diante desse quadro e ciente de que a esfera 

dos ideais constitui-se num dos caminhos apontados por Freud para o desenvolvimento de um 

ego maduro buscaremos ao longo de nosso trabalho, analisar, primeiramente, com base no 

referencial freudiano, o conceito de idealização ao nível da estrutura do psiquismo, assim como 

investigar a diferenciação entre “ego ideal” e “ideal de ego”,  buscando compreender os 

mecanismos psíquicos aí implicados e suas relações com os ideais culturais, desta feita 

utilizando-se do referencial teórico de autores contemporâneos como Lasch, Costa, Baudrillard, 

Bauman e Lipovetsky. Nosso propósito é o de refletir criticamente acerca das implicações 

psicossociais de uma linguagem midiática fundada no fascínio por um objeto-engodo, 

diametralmente oposta aos ideais próprios ao pensamento utópico. 

 

OBS: VER TRABALHO COMPLETO, A SEGUIR. 
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A IDEALIZAÇÃO NA PUBLICIDADE - Refúgio último dos ideais ou o avesso da utopia? 
 

Em face da intensa mobilização do desejo ante as imagens midiáticas do consumo 

contemporâneo, este estudo aborda o tema da linguagem a partir dos processos de idealização 

fomentados pela mídia no contexto da chamada “Cultura do Narcisismo”, buscando compreender 

os mecanismos psíquicos e as implicações psicossociais do atual investimento nos ideais 

particularistas do consumo, como fonte privilegiada de identidade e de vinculação social, em 

substituição aos antigos ideais e utopias da modernidade.  

Trabalhamos com a linguagem publicitária enquanto paradigmática da linguagem da 

mídia contemporânea por considerarmos a publicidade, especificamente em sua forma comercial, 

como um veículo privilegiado de circulação e promoção dos ideais da sociedade de consumo 

contemporânea, ou seja, um núcleo de produção simbólica de extrema significação na ação 

normativa social, a qual se vale, preponderantemente, de uma linguagem de cunho emocional 

como estratégia de persuasão e sedução para produzir identificações idealizadas em seus 

receptores. 

Entendemos por “linguagem emocional”, aquela que se caracteriza, fundamentalmente, 

por explorar o universo dos desejos do consumidor, através da manipulação de signos que fazem 

a mediação entre objetos e pessoas. Nela, a sedução e a persuasão substituem a objetividade 

informativa, impondo, explícita ou implicitamente, valores, mitos e ideais que dizem respeito, 

não mais ao objeto ou serviço, mas ao sujeito e à sociedade. Isto ocorre porque a lógica que 

preside a atual relação do homem com os objetos de consumo se baseia, preponderantemente, no 

“valor-signo” dos objetos (BAUDRILLARD, 1976) e não mais em seu valor de uso ou 

funcional. Os produtos traduzem, principalmente, um novo “estilo de vida”, no qual os 

indivíduos passam a se reconhecer e a se “diferenciar” a partir de um sistema distintivo de 

imagens de marca, aos quais se associam aspectos subjetivos e psicossociais desejáveis, 

provocando atitudes imediatas de idealização do objeto. 

Entretanto, e isto é de fundamental importância, existe sempre uma utilização racional 

dos recursos emocionais. Ou seja, mesmo quando se trabalha com elementos emocionais na 

publicidade, este uso é racionalmente planejado, valendo-se da racionalidade instrumental, 

intrínseca à “lógica do mercado”. A isto, os frankfurtianos denominam de a “irracionalidade 

objetiva do sistema” (ADORNO E HORKHEIMER, 1991). É a utilização racional da 
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irracionalidade preponderante nas sociedades de consumo contemporâneas. Trata-se do 

“princípio do desempenho” (MARCUSE, 1975) se utilizando, sedutoramente, do “princípio do 

prazer”, para realizar seus fins mercadológicos e paralisar o pensamento crítico que, se 

potencializado, revelaria facilmente o engodo da sedução. 

Preocupamo-nos, deste modo, com o exercício de uma racionalidade reflexiva e sensível, 

na esfera de produção de sentido, questionando-nos em que medida, a predominância de uma 

linguagem emocional e idealizada na mídia, como modelo generalizado de comunicação, não 

afetaria a própria forma do homem contemporâneo em sua reflexão acerca da relação com o 

mundo, extrapolando, assim, os próprios limites da esfera da indústria cultural e reforçando um 

pseudo-individualismo antiutópico, de caráter narcisista. Como já nos alertara Adorno e 

Horkheimer (1991): “Na medida em que a pressão do sistema obrigou todo produto a utilizar a 

técnica da publicidade, esta invadiu o idioma, o estilo, da indústria cultural” (p. 152). 

Neste sentido, buscamos aqui refletir acerca do atual desinvestimento nos antigos ideais e 

utopias e seus possíveis redirecionamentos numa cultura narcísica, em que a idealização dos 

objetos de consumo passa a assumir crescente relevância como fonte privilegiada de identidade e 

forma de máxima realização pessoal. 

De acordo com Jacoby (2007), ao longo de milênios, alguns compromissos marcaram a 

tradição utópica de forma consistente. Desde as concepções gregas de uma “‘época de ouro’ até 

as fantasias de reino mágicos no séc. XIX, noções de paz, bem-estar e plenitude caracterizaram a 

utopia, no mais das vezes ligadas à fraternidade e ao trabalho coletivo.” (p.10).  

Atualmente, em uma “cultura do narcisismo”(LASCH, 1983), cujo triunfalismo da 

racionalidade instrumental alimenta o culto da “sociedade do espetáculo” fundada sob a lógica 

do mercado, como os sonhos de paz, fraternidade, trabalho e bem-estar coletivo, aquilo que 

“deveria ser” se relacionam com “o que é”? Como a linguagem midiática, ao apelar para os 

desejos imaginários de completude humana, via objetos e serviços de consumo, trabalha com os 

ideais do homem contemporâneo? Qual a relação entre utopia e idealização numa era 

protagonizada pela mídia?  

Nossa hipótese é a de que diante da perda de referenciais éticos e religiosos, da descrença 

no progresso e nos ideais político-coletivos, em meio à emergência de uma sociedade de 

consumo, os indivíduos passaram a substituir seus ideais culturais e utópicos por ideais muito 

particularistas, pautados nos mecanismos de fascínio e idealização, fomentados pela ideologia 
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publicitária do prazer e do consumo como instância privilegiada para um pseudo-resgate de seu 

narcisismo nocauteado.   

Na chamada era “pós-moderna”, cai o espírito universalizante e utópico das décadas 

anteriores, alterando de maneira significativa a crença nos ideais culturais. Segundo Lasch 

(1983), as tumultuosas transformações sociais ocorridas no final do século passado pareceram 

prenunciar um “sentido de um fim”: fim da História, fim dos ideais políticos-coletivos, fim da 

crença numa sociedade justa, fim da esperança nas relações afetivas significativas etc. Este vazio 

político, social, cultural e afetivo contribuiu para a exacerbação de novas fontes constituintes de 

identidade pautadas não mais nas grandes “ideologias” e utopias universalistas do passado, mas 

em “micro ilusões”, em saídas regressivas, de grande potência porque referidas a um suposto 

poder do indivíduo, ou de um pequeno grupo. O que todas essas formas têm em comum é o fato 

de serem movimentos particularistas que reforçam seja o narcisismo individual ou o “das 

pequenas diferenças”, com a promessa de salvação pessoal ou social imediata. 

 Tais “saídas regressivas” se expressam nas mais diversas formas de “reencantamento” do 

mundo observadas na contemporaneidade, seja na submissão inconteste a autoridades 

carismáticas, seja na submissão idealizada ao próprio objeto de consumo. A relação parece ser 

inversamente proporcional: quanto mais as condições objetivas se distanciam da consecução da 

realização dos ideais dos homens, mais necessário se faz a produção de mecanismos subjetivos 

que propiciem aos homens a ilusão  de realização destes ideais. 

A falta de um projeto identificatório cultural, no qual o homem contemporâneo 

pudesse projetar seus ideais, ao lado da atual “liquefação” (BAUMAN, 2004) dos vínculos 

interpessoais, promovidos por uma racionalidade que instrumentaliza o próprio desamparo 

humano frustra o  percurso mesmo do desenvolvimento de outras esperanças e projetos 

utópicos, fora da órbita do mercado, levando o homem a desinvestir dos projetos coletivos e a 

buscar soluções particularistas, encontrando nos ideais do consumo uma forma de “resgate” 

desses ideais, só que, agora, por uma via regressiva. O caráter “regressivo” se evidencia, 

justamente, na ausência de reflexão crítica, no esmaecimento do sentido de realidade que 

passa a ser substituída pela “virtualidade” das imagens e na ilusão de uma “completude” 

fornecida pelo objeto/imagem. É a satisfação alucinatória do desejo, diante de uma cultura 

que inviabiliza a concreção de ideais culturais, que ocupa o lugar da busca concreta, externa, 
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pelas realizações, implicando sérios prejuízos para a emancipação do sujeito, em suas metas 

por justiça social, paz e fraternidade. 

A perda da capacidade utópica do homem e sua adesão imediata aos ideais da sociedade 

capitalista em um “mundo administrado” (Adorno) ou “unidimensional” (Marcuse) constituíram-

se no cerne da crítica frankfurtiana à cultura. Os autores frankfurtianos, há décadas, afirmaram 

que nas sociedades modernas, a dominação saiu da esfera restrita do trabalho para impor-se, de 

forma totalitária e implícita, por sobre todos os aspectos da cultura, assumindo assim uma nova 

forma, não mais explícita e direta, mas através de uma nova forma de hegemonia ideológica, 

utilizando-se da própria gratificação, pautada nos objetos/serviços do consumo para produzir 

uma subjetividade humana destituída de qualquer tipo de transcendência crítica. 

A promessa de realização dos desejos humanos através da aquisição crescente de bens e 

serviços oferecidos pela Indústria Cultural e a “liberação” dos controles societários, expressos 

nas estratégias de gratificação sexual e sua conversão em valor de mercado – a “dessublimação 

repressiva” – foram questões analisadas por Marcuse (1982) por ocasião de sua crítica à 

sociedade industrial moderna da década de 60, denominada por ele de sociedade unidimensional. 

Esta se caracterizava, principalmente, pela abundância e por uma racionalidade instrumental 

dominadora, porém sutil, na qual o “progresso técnico”, aliado aos mais sofisticados meios de 

comunicação, passou a direcionar o homem, de forma imperceptível, fabricando seus desejos e 

necessidades, paralisando a consciência crítica e transformando a sociedade num mundo sem 

oposição. 

Essa adesão acrítica dos homens à “lógica do mercado” cria uma “falsa identidade do 

universal e do particular” (ADORNO E HORKHEIMER, 1991, p. 114), uma totalidade mimética 

entre indivíduo e sociedade, na qual nada lhe seria negado, a não ser a própria liberdade de não 

consumir. Nesse sentido, ressaltamos que o mais fundamental desta crítica não se reduz a uma 

mera denúncia da estandardização dos produtos pela indústria cultural, mas principalmente à 

subsunção e dissolução do indivíduo na esfera do presente imediato. O que está aqui em questão 

é a perda da capacidade utópica do homem, de sua capacidade de transcendência do mero 

real/factual, responsável pelo desaparecimento da distância e da oposição crítica, necessária aos 

processos de individuação e autonomia humana.  

No entanto, é importante ressaltar que o conceito de “individualidade”, presente nos 

ideais do Iluminismo e na tradição utópica do ocidente, apesar de não ter se efetivado na história, 
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não pode ser confundido com a “individualidade de prótese” fornecida pelo mercado. Na 

primeira concepção temos um rompimento com as ancestrais visões comunitárias que somente 

reconheciam o homem como parte do coletivo (o clã, a tribo, a polis), para valorizá-lo por si 

mesmo enquanto titular de direitos e capaz de julgar criticamente sua própria sociedade 

(ROUANET, 1993). Aqui a meta é a promoção da maioridade humana através do uso de uma 

razão reflexiva (KANT, 1784). Na segunda acepção ocorre, justamente, uma espécie de 

reencantamento do mundo, uma fusão sujeito-objeto, na qual o homem somente adquire valor 

quando de sua identificação idealizada com as imagens de marca dos produtos “ofertados” pelo 

mercado. 

Esta fusão sujeito/objeto se funda, como denominaram os frankfurtianos, no “Princípio da 

Equivalência” entre coisas e pessoas. Esse princípio do valor de troca postula que “tudo só tem 

valor na medida em que se pode trocá-lo não na medida em que é algo em si mesmo” 

(ADORNO E HORKHEIMER, 1991, p.148). Entretanto, para os referidos autores, enquanto o 

primado do princípio da equivalência entre valores de troca, que rege as mercadorias nas 

sociedades do capitalismo tardio continuar sendo o mesmo modelo adotado para as relações 

interpessoais, coisas e pessoas estarão igualadas sob a égide desse “equivalente geral”, excluindo 

assim qualquer possibilidade de real diferenciação e singularidade. 

E é justamente a supremacia, sem precedentes, da esfera econômica – Lógica da 

Mercadoria – travestida de “cultura” e “liberdade” – o que se observa, contemporaneamente, 

com a expansão do domínio do mercado para todas as esferas, os quais são expressos, por 

exemplo, na perda do caráter transcendente da obra de arte e sua redução ao mero existente; na 

mecanização do tempo do ócio, transformando-o na própria extensão do trabalho; na criação das 

sempre “novas necessidades” do consumidor e adaptação de seus produtos conforme fins 

apriorísticos da indústria; na utilização da sexualidade como valor de mercado e no fim das 

utopias coletivas em prol dos ideais narcísicos veiculados no consumo. 

Lasch (1983), ao definir a “Cultura do Narcisismo”, já advertira há décadas que por trás da 

aparência hedonista, trata-se fundamentalmente de uma cultura de “sobrevivência” de um 

“mínimo eu” que diante das desilusões já referidas, os homens passaram a buscar soluções 

imediatas na ideologia publicitária do prazer e do consumo. A necessidade de ilusões diante de 

um mundo que perdeu suas “memórias coletivas” e suas “utopias” se intensificou cada vez mais 
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em nossa contemporaneidade, passando a volição individual a tornar-se todo-poderosa, aos 

moldes da onipotência narcísica originária.  

Considerando que os ideais extraem seu conteúdo psíquico, em última instância, da cultura 

e visto que a cultura contemporânea se funda prioritariamente em ideais prescritos pela mídia, 

(essencialmente efêmeros e deliberadamente inatingíveis) como discernir aqueles promotores de 

emancipação e autonomia dos chamados “ideais narcísicos”? 

Segundo Freud (1976) a esfera dos ideais constitui-se num dos caminhos apontados 

para o desenvolvimento de um ego coeso e maduro. No processo de formação dos ideais, em 

sua meta de individuação e de afastamento progressivo da posição narcísica originária, a 

libido pode migrar em três direções, cujo percurso se relaciona diretamente com a auto-estima 

do indivíduo: o próprio ego (“resíduo do narcisismo infantil” que permanece), os objetos 

(libido objetal) e os ideais (representado inicialmente pelos pais, e posteriormente pelos ideais 

propostos pela cultura). 

Quando a libido egóica se volta para um ideal projetado externamente ou para as relações 

objetais, o narcisismo primário diminui, o que implica maior desenvolvimento do ego. 

Entretanto, quando ocorrem frustrações constantes, derivadas de um ideal sempre inatingível, 

resulta que o indivíduo é pressionado a ativar suas defesas narcísicas como  forma de 

sobrevivência de um ego constantemente confrontado com a impotência (COSTA, 1986 e 1991). 

Isto significa que, em condições de estabilidade social, a socialização provê aos indivíduos, de 

uma maneira geral, habilidades e condições mínimas para atingir os modelos ideais prescritos 

pela sociedade. Entretanto, se as condições materiais e simbólicas existentes numa dada 

sociedade não habilitam seus membros a “enfrentar as tensões causadas pela exigência da 

performance psicológica ideal”, passa a ocorrer “um descompasso, uma dessimetria entre as 

exigências do Tipo Psicológico Ideal e os meios adequados ao cumprimento destas exigências”, 

gerando intensas frustrações (COSTA, 1986, p. 149). Diante de sentimentos de impotência e 

culpa pelo próprio fracasso ocorre o recurso às saídas regressivas, onde é o próprio ego que é 

recatexizado (culto ao corpo), ou então o ideal do ego é substituído por um objeto idealizado, 

podendo ser tanto um ideal de líder, ou ainda, um ideal de “estilo de vida” propiciado pelos 

signos do consumo.  

Neste sentido postulamos que os processos de idealização estão contemporaneamente 

vinculados ao constante instigamento midiático de um ego-ideal em fusão com os objetos-
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signos do consumo, enquanto que os ideais utópicos, fundamentalmente voltados para a 

negação do presente imediato e para a imaginação criativa, relacionam-se com a instância do 

ideal do ego.  

Senão vejamos: Na idealização, acionada pelo ego ideal, o objeto assume ares de 

perfeição, tornando-se imune à crítica; os ideais nele projetados por outros - publicitários -  se 

põem no lugar dos ideais do sujeito, o que implica numa renúncia aos próprios ideais e na 

conseqüente adoção de ideais heterônomos, sutilmente impostos. A ‘utopia’, neste caso, se 

apresenta como que realizada, através das virtudes mágicas dos produtos, bastando aderir aos 

códigos (consumo). Este movimento é regressivo porque, além de prescindir do pensamento 

do próprio sujeito, envolve-o a tal ponto que passa a haver uma indiferenciação, uma fusão 

entre sujeito e objeto, ocorrendo uma perda do necessário distanciamento crítico.Esta fusão, 

apesar de alucinatória, implica numa totalidade, numa completude em que o sujeito não se 

reconhece como ser faltoso. Supostamente o objeto tudo provê. Como resultado temos a 

morte do desejo, dos projetos e utopias que transcendem o presente imediato. Prepondera aqui 

a quietude, o conformismo, enfim, um ‘mundo unidimensional’. Preso às imagens 

insistentemente repetidas à exaustão, à visão que fascina e seduz, a imaginação é conformada 

e enclausurada ao sentido que o produtor deseja que seja percebido. Essa forma de 

apropriação fetichista do objeto de consumo caracteriza-se, justamente, pela transferência para 

o objeto, das forças, poderes e desejos, criados originalmente pela atividade humana. 

Ante a imaginária onipotência restauradora do objeto ocorre, pois, uma tentativa de 

assimilação narcísica do objeto por parte do homem, o qual, numa espécie de tentativa de auto-

obturação permanente da própria falta, antropomorfiza o objeto, ou melhor, é por ele 

“devorado”, diluindo, assim, as fronteiras entre ambos. Neste sentido, ocorre uma substituição 

dos ideais de ego ou ideais coletivos por imagens de ego-ideais representados pelas promessas de 

beleza, saúde, poder, prazer e felicidade, encarnadas nos modelos veiculados pelos media, os 

quais, conclamam a todos (isoladamente), a tudo fazer, a tudo comprar, a tudo poder, 

alimentando, desta forma, a onipotência dissociada da ação efetiva.  

Entretanto, no que diz respeito aos vínculos sociais, a ideologia do consumo, apesar de 

“paparicar” seus membros, prometendo-lhes a realização plena de seus ideais, os interpela 

isoladamente. Tal peculiaridade é de extrema importância: a ideologia do consumo não exige 

compromisso social, não há feitos a realizar, em comum, por seus membros, sua única 
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exigência é por adesão. E é, justamente, essa adesão irrefletida e fascinada aos seus códigos e 

o investimento em desejos estritamente pessoais, prescindindo assim de qualquer forma de 

interação humana, o que funda a natureza fragmentária, imediatista e narcisista dos ideais do 

consumo contemporâneo. Estes, diferentemente dos antigos ideais culturais coletivos, não 

apontam para nenhum projeto futuro, ou seja, para nenhuma utopia a ser realizado fora do 

sujeito, mas unicamente para soluções regressivas, de naturezas defensivas e imediatas.  

Ao contrário, no pensamento utópico, em que os ideais do ego entram em cena, o objeto, 

o dado imediato, é negado, enquanto falso, para que apareçam outras possibilidades. Aqui há a 

preservação dos ideais do sujeito, uma vez que utopia não se reconhece enquanto realizada, mas 

funciona como motor da imaginação e da ação. Nela o movimento é progressivo, emancipatório, 

requisitando o pensamento crítico, a avaliação distanciada do ‘aqui e agora’ e a negação de sua 

própria realização no presente imediato. Apesar de fundado na imaginação, o pensamento 

utópico não prescinde da prática, da ação. Projeta-se no futuro, em mundos outros, 

transcendendo à mera factualidade, visto que é ciente da falta e da efemeridade do presente. 

Nestes termos é pluridimensional. Não fixado, não apreensível imediatamente: ouve, perscruta e 

imagina o futuro por vir. 
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