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Cultura e consumo - Essa tal felicidade. Por Denise Knust. 

Como parte da pesquisa para começar este artigo, fui buscar uma definição para 
felicidade e encontrei duas abordagens recorrentes:  

Uma, baseada na psicologia, descreve a felicidade como condição 
emocional positiva, estado mental de calma e tranquilidade, paz interior.     
A outra associa felicidade a uma vida em que há bem-estar, satisfação, 
prosperidade e prazer, dando-lhe um sentido de exteriorização de valor. 

Muitos filósofos, poetas, líderes religiosos, estadistas e economistas deram sua 
visão particular sobre o tema. O filósofo alemão Friedrich Nietzsche (1844 - 1900) 
dizia que felicidade era uma consequência das escolhas feitas e dos atos 
praticados, não um objetivo de vida a ser perseguido. Para o economista inglês 

John Stuart Mill (1806 - 1873), o caminho para a felicidade era aprender a limitar 
os desejos, em vez de tentar satisfazê-los a todo custo.  

A discussão filosófica vem, há algum tempo, dando lugar a um tipo de culto à 
felicidade. Algo como uma quase obrigação, uma condição que deve ser 
demonstrada para ser apreciada. Ser feliz passa, então, a uma questão de status. 
Uma busca sem tréguas por saúde, sexualidade, juventude, beleza e muitos bens 
de consumo de empresas ávidas a nos ajudar a descobrir desejos que não 
sabíamos ter, bem como modos de satisfazê-los nunca antes imaginados. Coisas 
que nos tornarão felizes, enfim! 

Nesta equação a publicidade não é somente uma forma de linguagem. Ela é um 
elo da cadeia produtiva com função de capturar o imaginário individual e coletivo 
por meio de uma mensagem assertiva: o que compramos, exibimos e usamos 
influencia o julgamento e o interesse de terceiros a nosso respeito.  

De forma democrática a publicidade convida todos a desfrutar do luxo das 
viagens em primeira classe, do conforto dos hotéis exclusivos, da beleza das 
joias e grifes da moda, da tecnologia do último modelo de smartphone. Contudo, 
mesmo para aqueles com condição de atender ao chamado, o consumo se 
realiza como promessa, mas nunca como forma plena de felicidade. Sempre 
existirá uma nova ilusão, um novo desejo, um novo produto que não tardará a 
tornar-nos novamente miseráveis. 

Em tempos de pandemia a lógica do ter para ser foi brutalmente posta em 

perspectiva. Hoje, para muitos de nós, a felicidade seria poder abraçar os pais, 

caminhar na rua ao lado dos filhos ou tomar um café na copa com aquele colega 

de trabalho. Amor, amizade, companheirismo... prazeres cotidianos alheios a 

uma sociedade que se alimenta de consumo.  
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Um estudo publicado pela Harvard Medical School afirma que cerca de metade 

do nosso nível de felicidade é definido pela genética. A boa notícia é que 

podemos aumentá-lo em até 40%, dependendo da maneira que escolhermos 

viver. Então, nada impede que sigamos na busca, assim como diz Tim Maia nos 

versos da canção que dá título a este texto:  

“... mesmo se eu tiver que escolher, se eu tiver que esperar ... essa tal felicidade 

hei de encontrar”. Não conhece? Aperta o play! 
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