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Resumo

Maia, Luciano Silva.. A sociedade de consumo e o narcisismo
contemporâneo: um jogo de espelhos num mundo de poucos ideais. Rio
de Janeiro, 2007. 96p. Dissertação de Mestrado - Departamento de
Psicologia, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

Partindo de uma análise introdutória da lógica do consumo fundada nas
contribuições das Ciências Sociais, este trabalho desenvolveu a seguir o
argumento segundo o qual a sociedade de consumo se beneficia, em grande
medida, da permanência no psiquismo de um ideal de onipotência narcísica que
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0510393/CA

aponta para um estado originário de ausência de necessidade, sintetizado na
primeira experiência de satisfação. A intenção central deste trabalho foi, portanto,
detectar quais os elementos psíquicos responsáveis pela sustentação do arranjo
social representado pela sociedade de consumo, a partir de uma discussão das
conseqüências subjetivas da constituição do sujeito numa cultura do consumo que,
por outro lado, representam "apoios" psíquicos consistentes com sua manutenção.

Palavras-chave
Consumo; narcisismo; imagem

Abstract

Maia, Luciano Silva.. Consumer society anm contemporary narcisism:
a game of mirrors in a world of few ideals. Ro de Janeiro, 2007. 96p.
MSc. Dissertation - Departamento de Psicologia, Pontifícia Universidade
Católica do Rio de Janeiro.

Starting from an introductory analysis os consumer logic, based on the
contributions derived from Social Sciences, this study develops the argument
that consumer society benefits largely from the persistence in the psyche of an
omnipotent narcissist ideal which points to an original state of completeness,
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0510393/CA

synthesized by the first experience of satisfaction. The core purpose of this work
was, therefore, to detect which psychic elements are responsible for sustaining
the social arrangement represented by consumer society, emphasizing the
subjective consequences that result from the process of the constitution of a
subject within a consumer cultura whilst, on the other hand, provide psychic
"support" consistent with its maintenance.
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E bem podemos suspirar aliviados ante o pensamento de que, apesar
de tudo, a alguns é concedido salvar, sem esforço, do torvelinho de
seus próprios sentimentos as mais profundas verdades, em cuja
direção o resto de nós tem de encontrar o caminho por meio de uma
incerteza atormentadora e com um intranqüilo tatear.
Sigmund Freud, O Mal-estar na civilização

