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RESUMO 

Aristóteles, em sua Ética a Nicômaco (Livro X, 2009) considera que não há um consenso acerca 

do sentido da felicidade. Isso porque os vulgos e os sábios compreendem diferentemente tal 

estado de espírito positivado. Necessário se faz inquirir sobre que é nobre e justo. Daí uma vida 

feliz se cristaliza, para o indivíduo e para a sociedade, somente por meio da virtude. Sabemos 

que a cultura do consumo se apresenta como um locus ideal para que os indivíduos se realizem, 

mesmo que a partir de falsas necessidades. Tal entrega a uma vida para o consumo (BAUMAN, 

2008) afeta diretamente as questões mais prementes da vida cotidiana, através de estruturas 

materiais e simbólicas. Tendo como ponto de partida das inferências de Slater (2002), 

Lipovetsky (2007), Featherstone (1995), Baudrillard (1995) e Bourdieu (2000) buscaremos 

problematizar a cultura do consumo que impõe novas formas organização da sociedade com a 

imposição de outros valores, identidades e sentidos existenciais. Em seguida centraremos foco 

nas estratégias discursivas da publicidade que incitam modos de experienciação do consumo 

enredando os indivíduos contemporâneos, enredados na incessante busca da felicidade 

envolvidos nas teias do consumo. 
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Felicidade, um conceito fugidio 

 

Em nossa contemporaneidade vivemos sob a égide de uma renitente cultura do 

consumo. Há um controverso consenso de que os bens materiais, efetivamente, por termos 

instaurada a banalização acerca do sentido do que é a felicidade. Esse paradoxo se estabelece 

justamente pela b uma constante associação entre os bens e a realização última da existência 

humana: a felicidade. Se se pretende compreender melhor esta associação, é preciso primeiro 

compreender o que é a felicidade. No entanto, apesar de ser um termo que, em qualquer 

civilização tenha grande peso e signifique a aspiração compartilhada por toda a humanidade, 

                                                           
1 Trabalho apresentado no GP de Publicidade e Propaganda, XIX Encontro dos Grupos de Pesquisas em 

Comunicação, evento componente do 42º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Mestre em Estudos da linguagem-Teoria da Literatura: Universidade Federal de Goiás (1999) Doutor em Teoria 

da Literatura, PUC-Rio (2005). Pós-doutor em comunicação: Unisinos/RS (2010) e Universidade Nacional de 

Rosário/Ar (2010). Integra o PPGCOM-Programa de Pós-Graduação em Comunicação (UFG) e o PPGIDH-

Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Direitos Humanos (UFG). 
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seria impossível chegar a um conceito unânime de felicidade, já que se trata de um tema 

subjetivo e de difícil mensuração.  

Embora qualquer pessoa consiga formular alguma resposta para a pergunta “o que é 

felicidade?” decorre justamente daí a maior dificuldade de se vislumbrar seu sentido exato, já 

que a noção de felicidade é subjetiva. Pode-se dizer que cada pessoa enxerga ou vislumbra a 

felicidade sob sua própria ótica e aquilo que significa felicidade para mim pode não se encaixar 

na representação de outra pessoa. A felicidade é, sobretudo, o que todos os homens desejam. O 

que todos buscam, o fim último das ações humanas e, neste aspecto, é possível aceitar que seu 

sentido seja compartilhado. É preciso portando buscar aquilo que é comum a todos os estados 

de felicidade perseguidos pelos indivíduos, a essência da felicidade, procurar compreender do 

que ela é feita. 

Comumente chamamos de felicidade um estado de plena satisfação de nossos desejos, 

ou seja, um momento a partir do qual tudo que se buscava realizou-se e foi alcançado. 

Corresponderia a um estado de contentamento perfeito em que cada desejo saciado resulta em 

um acumulo de satisfação que culminará em um período de integralização deste contentamento 

que passa então a ser permanente. Significa também que não há mais nada o que desejar já que 

o desejo se esvai na medida da sua realização, morre no êxtase do prazer. 

Em sua obra Ética a Nicômaco (1984 – Livro I, p. 20) Aristóteles inquire aos seus 

discípulos: O que é a Felicidade? Em seguida à provocação que causou silêncio dentre seus 

circunstantes o Mestre emenda: “a felicidade é, portanto, algo absoluto e autossuficiente, sendo 

também a finalidade da ação”. (Idem, 20). Segundo o estagirita, para determinar com mais 

clareza o que vem a ser a felicidade, é preciso que determinemos primeiro a função do homem 

(Idem, 25), isto é, o que é peculiar ao homem. “A função do homem é uma atividade [ou ações] 

da alma que segue ou que implica um princípio racional (...) [p. 56, 10]; e acrescentamos que a 

função de um bom homem é uma nobre realização das mesmas; e se qualquer ação é bem 

realizada quando está de acordo com a excelência que lhe é própria; se realmente assim é, o 

bem do homem nos aparece como uma atividade da alma em consonância com a virtude, e, se 

há mais de uma virtude, com a melhor e mais completa” (Idem, 15). 

Aristóteles considera, então, “bens verdadeiros” os que se relacionam com a alma, com 

a atividade da alma. Basta, então, “colocarmos o sumo bem na posse ou no uso, no estado de 

ânimo ou no ato”? (p. 57, 1099a) Não. “Porque pode existir o estado de ânimo sem produzir 

nenhum bom resultado, como no homem que dorme ou que permanece inativo; mas a atividade 

virtuosa, não: essa deve necessariamente agir, e agir bem” (Idem, ibidem). Isto porque? “as 

coisas nobres e boas da vida só são alcançadas pelos que agem retamente” (p. 58, 5). Aristóteles 
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admite, porém, que é impossível realizar atos nobres sem os devidos fins e admite, ainda, que 

nem todos estão aptos a alcançá-la (“o homem de muito feia aparência, ou malnascido, ou 

solitário e sem filhos...”) [Idem, ibidem]. Em suma, a felicidade depende da prosperidade, 

segundo Aristóteles. 

Diante do exposto até aqui, importa dizer: existem condições prévias para se alcançar a 

felicidade. E mais: “se alguma dádiva os homens recebem dos deuses, é razoável supor que a 

felicidade seja uma delas” (p. 59, 15), contudo, a felicidade “deve ser partilhada por grande 

número de pessoas” (Idem, 20). Não seria então o objetivo da vida política o melhor dos fins, 

visto que essa ciência deveria dedicar o melhor de seus esforços para fazer com que os cidadãos 

sejam bons e capazes de nobres ações? (Idem, 30). 

Sabemos, no entanto, que se admitirmos um estado duradouro, de realização integral de 

todos os desejos viveríamos em meio a uma grande contradição, pois viver sem desejar, sem 

ter objetivos a perseguir seria contra a natureza humana que o tempo todo se lança à realizações. 

Não resta dúvida que pensar a felicidade como um estado de realização plena, de satisfação 

imediata e simultânea de todos os desejos seria um erro já que o homem precisa de novos 

desejos para se manter ativo e não mergulhar-se no tédio. Assim, ou admite-se que a felicidade 

não é um estado duradouro, mas sim que acontece nos interstícios entre a realização de um e a 

formulação de um novo desejo ou este pensamento nos levaria a crer que a felicidade só seria 

alcançada se este intervalo entre a realização de um desejo e a formulação de um outro desejo 

fosse infinitamente pequeno levando a um ciclo contínuo de realização. 

Qual deve ser o procedimento em uma investigação sobre os “fatos da vida”, cujo foco 

são as ações boas, belas e justas, objeto da ciência política? O procedimento correto deve ser a 

consideração de que essas ações não pertencem ao campo da natureza e sim das convenções; 

Qual o fim que se tem em vista, quando se estuda os fatos da vida? O fim não é o conhecimento, 

mas a ação; qual é o mais alto de todos os bens que se podem alcançar pela ação? O mais alto 

de todos os bens está associado às idéias de “bem viver”, “bem agir” e “ser feliz”. Há um 

consenso em torno do que vem a ser a felicidade? Não. “O vulgo não a concebe do mesmo 

modo que os sábios”. Como resolver o impasse em torno da variedade de opiniões do senso 

comum? Deve-se examinar o fato diligentemente, perguntando: o que é nobre e justo? o que é 

digno de louvor? qual é a finalidade da vida política? 

Se a felicidade é uma atividade da alma conforme à virtude perfeita, então, para 

compreender melhor a natureza da felicidade, devemos considerar a natureza da virtude. Para 

considerar a natureza da virtude, o homem verdadeiramente político deve estudar a virtude 

acima de todas as coisas, para saber de algum modo o que diz respeito à alma humana. A 
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felicidade deve ser partilhada por um grande número de pessoas, por isso o objetivo da vida 

política o melhor dos fins, visto que essa ciência deveria dedicar o melhor de seus esforços para 

fazer com que os cidadãos sejam bons e capazes de nobres ações. A alma, como bem sabemos, 

tem uma parte racional e outra parte privada de razão, inseparáveis por natureza. O elemento 

irracional tem uma natureza vegetativa e que é causa da nutrição e do crescimento; este 

elemento não participa da excelência humana, pois é comum a todas as espécies. Na alma há 

um outro elemento irracional que, de certa forma, participa da razão. Trata-se do elemento 

desiderativo, apetitivo (que exprime desejo), que participa do princípio racional, na medida em 

que o escuta e lhe obedece. Este elemento irracional (desiderativo) é persuadido pela razão. 

Daí a magistral síntese de Aristóteles: “a vida feliz, para o indivíduo e para a 

comunidade, é aquela que é acompanhada pela virtude e seguida de suficiente quantidade de 

bens externos, porque é impossível, ou pelo menos é muito penoso, fazer boas ações quando se 

está desprovido de recursos materiais” (Aristóteles. Política, Livro VII; Ética a Nicômaco, 

Livro X). 

Em uma simples tentativa de vislumbrar – senão do conceito, mas menos ainda, apenas 

do mecanismo do que levaria à felicidade – e já nos interpela uma multidão de questões: Se a 

satisfação dos desejos me torna feliz então todo desejo é bom? Todo caminho para satisfação é 

válido? Qual seria a medida do desejo? A quem é dado o direito e as ferramentas para ser feliz? 

Todas estas questões apontam para a necessidade de se recorrer à filosofia, mãe de todas as 

ciências e, como foi dito, medianeira na busca pelo “método da felicidade” para tentar 

compreender como a tradição filosófica lidou com estas questões e assim nos aproximar de 

alguma verdade sobre aquilo que chamamos de felicidade. 

Assim, Sócrates inverte a lógica da felicidade admitindo que o homem pode atuar na 

sua conquista. Através da conduta racional, os homens podem exercer controle sobre suas vidas. 

Este novo ideal carregado da essência democrática representa uma ruptura radical com o 

pensamento grego anterior. Sócrates prega ardorosamente a filosofia, insiste que é preciso 

comandar a alma e a elevação até o Eros3 para que se possa garantir a felicidade. Mas para 

tanto, seria preciso controlar e educar todos os desejos e até renunciar a eles. 

Eis que o século XVIII promove uma guinada no conceito da Estética. Da ordem do 

belo e do sublime, equilíbrio e bem justaposto, entramos para as esferas do Sensível e do 

                                                           
3 Deus do Amor ou, conforme afirma Sócrates em “O Banquete”, “um grande espírito” que está entre o divino e 

o humano. Gerado na festa de nascimento de Afrodite, a Deusa da Beleza e do amor, é filho de Pênia (Pobreza) e 

do Deus Poros (recurso). Não é mortal nem imortal, busca a beleza e o bem através do amor. Sua natureza dúbia 

explica a característica que o define – o desejo. 
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Sublime. Sob estes novos prismas o espírito romântico coloca ênfase no estilo emocional. Esse 

se consolidava sob as premissas do recolhimento interior e da projeção externa, na natureza. Os 

sentimentos exacerbados, os desafios dos mistérios, da melancolia e da dúvida completavam o 

quadro do sentido do estético que se insurgia. Tal sensibilidade romântica captou e tematizou 

o chamado “mal do século” a sensação de angústia profunda, de descontentamento e melancolia 

com o mundo.  

 

A felicidade na órbita do consumo 

 

Atualmente, estudos tentam comprovar a predisposição genética à felicidade. O 

mapeamento visa mostrar que o homem traz e transmite hereditariamente características que os 

tornam mais tendentes a serem alegres ou tristes, melancólicos ou mal-humorados. Apesar de 

ainda não haver esta comprovação, caso se confirme esta teoria, a forma de se enxergar a 

felicidade e os modos de consegui-la poderão ser profundamente alterados.  

A preocupação com o assunto, a profusão de produtos, serviços, medicamentos e seitas 

dedicadas à busca pela felicidade pode indicar que a coisa não vai bem neste âmbito. Toda esta 

movimentação em torno da felicidade pode ser o reflexo de que o tema tem sido um motivo de 

angústia para o homem contemporâneo. A pós-modernidade e as mudanças profundas nos tipos 

tradicionais de organização social, a centralidade da cultura e o afrouxamento de raízes que 

sustentavam e determinavam até então a constituição e ancoramento das identidades 

ocasionaram mudanças profundas nas formas de ver e buscar a felicidade. 

Stuart Hall identificou que um tipo diferente de mudança estrutural se instalou com a 

pós-modernidade levando ao que ele chama de “deslocamento ou descentração do sujeito”. Os 

processos que culminaram no estabelecimento desta nova configuração da sociedade 

culminaram em uma “crise de identidade” dos sujeitos pós-modernos, uma perda tanto do 

sentido do seu lugar no mundo social e cultural quanto de si mesmo. No lugar de uma identidade 

estável aparece agora uma pluralidade e com isso “o sujeito assume identidades diferentes em 

diferentes momentos, identidades que não são unificadas ao redor de um ‘eu’ coerente” (HALL, 

p.13). 

O processo descrito por Hall caracteriza uma situação que, com certeza tem reflexos na 

constituição da felicidade do homem pós-moderno. Como estabilizar um “eu” continuamente 

transmutável? Esta roda-viva da assunção de diferentes identidades leva o indivíduo à angústia 

e, caso ele não consiga moldar para sim uma identidade condizente com os padrões e modelos 

impostos, a um estado de insatisfação. 
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O progresso material e tecnológico na era moderna e depois na pós modernidade, se 

apresentou como uma faca de dois gumes: por um lado aumentou a qualidade de vida das 

pessoas, os fluxos de pessoas e informação, multiplicou os produtos, facilitou o aceso ao 

crédito, diminuiu as distâncias, trouxe novas formas de lazer, estetizou a vida cotidiana 

(Featherstone) e oferece cada vez mais experiências e produtos para saciar a necessidade de 

conforto psicológico dos indivíduos. Por outro lado, as desigualdades sociais são cada vez mais 

evidentes, o número de objetos que se dão a desejar é infinitamente maior e sua vida útil cada 

vez menor. Com isso aumentaram as angústias e as insatisfações.  

O mundo em que vivemos hoje é um mundo carregado e perigoso. Isto tem 

servido para fazer mais do que simplesmente enfraquecer ou nos forçar a 

provar a suposição de que a emergência da modernidade levaria à formação 

de uma ordem social mais feliz e mais segura (GIDDENS, 1991, p.15). 

 

A explosão dos bens de consumo, e com eles das formas e experiências de consumo, 

colocou a felicidade na prateleira travestindo-a de objeto consumível. Melhor seria falar em 

“objetos” já que as embalagens e fórmulas nas quais se apresentam a felicidade são variadas. A 

este respeito Lipovetsky destaca como o “hiperconsumidor” passou à busca insaciável pelo do 

conforto psicológico: 

o hiperconsumidor não está mais apenas ávido de bem-estar material, ele 

aparece como um solicitante exponencial de conforto psíquico, de harmonia 

interior e de desabrochamento subjetivo, demonstrados pelo florescimento das 

técnicas derivadas do desenvolvimento pessoal bem como pelo sucesso das 

sabedorias orientais, das novas espiritualidades, dos guias da felicidade e da 

sabedoria. O materialismo da primeira sociedade de consumo passou de moda: 

assistimos à expansão do mercado da alma e de sua transformação, do 

equilíbrio e da autoestima (autoestima), enquanto proliferam as farmácias de 

felicidade (LIPOVETSKY, 2007, p.15). 

 

Atualmente, fala-se com muita frequência em felicidade. No entanto, diferente dos 

“setecentos” o tema não mais ocupa os filósofos e pensadores contemporâneos. André Comte-

Sponville, lamenta que “esse assunto tão central há tanto tempo na tradição filosófica, tenha 

sido abandonado pelos filósofos contemporâneos, ou pelo menos, os que dominaram a segunda 

metade do século XX” (Comte-Sponville, 2005). A felicidade agora ganhou as ruas e vitrines, 

se tornou uma palavra que é utilizada como um conceito ordinário utilizado para descrever 

modos de vida, estilos, seitas produtos, ideias. Esta superexposição da felicidade, a banalização 

de seu uso acabou por esvaziar o termo de toda a significação clássica. A enxurrada de 

representações feitas da felicidade torna cada vez mais difícil compreender tal concepção. 

Quanto mais vasculhado e apregoado, para mais longe parece ir o ideal de felicidade. 

Quanto mais se fala dela, mais difícil de alcançá-la, mais difícil fazer uma ideia do que seja ela 
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na pós-modernidade. De tão distante e tão inventariada a felicidade parece aproximar-se cada 

vez mais do mito no sentido de uma “representação de um estágio ideal da humanidade que 

representa significativo papel em seu comportamento, formula uma explicação da ordem 

natural e social e de aspectos da condição humana” (Dicionário Aurélio).  

Tão grande é o poder deste mito, tão presente para o homem pós-moderno que sobre ele 

se assentam questões centrais de sua vida cotidiana. Sobre este fenômeno cabe aqui destacar as 

formas como a cultura de consumo serve-se do mito da felicidade em seu favor. 

Um dos mitos em que se assenta o discurso da cultura de consumo é o mito da felicidade 

que, segundo Baudrillad (1995) incorpora em seu sentido também o mito da igualdade e da 

democracia, afinal, em tese, na sociedade da abundância todos têm o direito de consumir e 

alcançar a felicidade.  “A felicidade constitui a referência absoluta da sociedade de consumo, 

revelando-se como equivalente autêntico da salvação” (FEATHERSTONE apud 

BAUDRILARD, 1995). 

Lipovetsky salienta a emergência de uma felicidade paradoxal na qual o 

hiperconsumidor4 é, por um lado, livre, informado, dotado de várias possibilidades de escolha 

e, de outro, seus modos de vida, prazeres e gostos mostram-se cada vez mais sobre a 

dependência do sistema mercantil. 

Numa época em que o sofrimento é desprovido de sentido, em que grandes 

referencias tradicionais e históricos são esgotados, a questão da felicidade 

interior “volta à tona”, tornando-se um segmento comercial, um objeto de 

marketing que o hiperconsumidor quer poder ter em mãos, sem esforço, 

imediatamente e por todos os meios. (LIPOVETSKY, 2007, p.15). 

 

Sobre este mito da felicidade é possível distinguir uma dimensão privada, identificada 

por objetos e signos relacionados com o bem-estar e o conforto, identificado com o consumo 

no privado e uma dimensão social marcada pela necessidade simultânea tanto de um sentimento 

de pertença a determinado grupo quanto de necessidade de reconhecimento de sua 

individualidade. 

Neste ponto, cabe perguntar, sobre a dimensão privada, identificada com o conforto e o 

bem-estar: Então qual seria a medida da felicidade? Que lugar ela ocuparia entre as 

necessidades básicas e o luxo? 

                                                           
4 Hiperconsumidor é o termo que designa, segundo Lipovetsky, o sujeito da sociedade de hiperconsumo, surgido 

nas duas últimas décadas, em razão da acentuação das características da sociedade de consumo, e que vem 

“transformando tanto a organização da oferta quanto as práticas cotidianas e o universo mental do consumismo 

moderno”. 
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Em princípio já parece problemática a noção de necessidade. Para Durkheim, os desejos 

humanos são, por natureza, insaciáveis.  

Por si mesma, a natureza humana não tem condições de estabelecer limites 

invariáveis à todas as necessidades. Por isso, na medida em que forem 

deixadas somente à cargo dos indivíduos, essas necessidades são ilimitadas. 

Sem reportar-se a uma influência regulamentadora externa, nossa capacidade 

de ter sensações é um poço sem fundo que nada pode satisfazer (DURKHEIM, 

2000, p.109). 

 

Assim sendo, os limites do desejo devem ser regulados pela autoridade moral da cultura 

e da sociedade. No entanto, nas sociedades modernas, marcadas pela desregulamentação e pela 

produtividade industrial soltam-se as amarras das aspirações e os indivíduos mergulham em 

transtornos, frustrações, infelicidade e insatisfação. 

Na tradição liberal, o desejo insaciável, a busca pela realização de desejos é positivada, 

se constituindo como um fator determinante do progresso já que o desenvolvimento se dá na 

medida em que os indivíduos se lançam à conquista de seus desejos ilimitados. Sendo assim, a 

ausência do desejo seria um defeito, pois corresponderia a morte social do indivíduo. 

Em Rousseau, este estado de avidez ilimitada não é dado naturalmente e sim produzido 

socialmente na medida em que se dá a percepção da desigualdade institucionalizada pelo direito 

de propriedade (fator preponderante na condição de igualdade no liberalismo). 

Claro está que o consumo é um cultural e como tal, socialmente constituído. Argumenta-

se que esta dimensão cultural do consumo apareceria só após a satisfação das necessidades 

básicas do indivíduo serem materialmente asseguradas. Por necessidades básicas 

entenderíamos as condições necessárias para que os indivíduos se mantenham vivos e saudáveis 

física e mentalmente. No entanto, “vivenciamos todas as necessidades (inclusive as físicas) no 

interior de cultura” e em culturas diferentes pode haver valores distintos para cada uma das 

necessidades básicas do indivíduo. Daí se estabelece a dificuldade de se demarcar os limites da 

necessidade individual. 

Neste aspecto, o consumo está profundamente ligado à emergência de um consumidor 

voltado para as satisfações pessoais, individuais, cujo discurso se apoia na busca pelo bem-estar 

e pelo conforto. A própria liberdade de consumir, o exercício da autonomia da escolha, 

apregoada pela tradição liberal, se tornou um aspecto fundamental na constituição do sujeito 

consumidor moderno, embora tenha sido criticada tanto pela filosofia clássica quanto pelos 

neoclássicos do século XVIII5. 

                                                           
5 Para esta linha de pensamento as ideias de liberdade e consumo são antagônicas visto que o desejo escraviza os 

homens porque a paixão destrói a razão. 
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O consumidor da sociedade pós-tradicional é profundamente narcisista, obcecado por si 

mesmo. Este movimento surge da instabilidade da identidade própria deste mundo pós-

tradicional identificada pelo envolvimento no que Giddens identificou como “projeto reflexivo 

do eu” em que se procura estabilizar uma constituição de nós mesmos em um presente social 

particularmente imediato e transitório.  

Esse projeto é reflexivo porque envolve uma autofiscalização, autoexame, 

planejamento e ordenamento ininterruptos de todos os elementos de nossa 

vida, aparências e desempenhos a fim de combiná-los numa narrativa coerente 

chamada de o eu. (SLATER apud GIDDENS, 1991). 

 

O culto ao “eu” se transformou, assim, em uma fonte inesgotável de onde as indústrias 

de consumo podem extrair trabalhar e oferecer, em forma de produtos e serviços, tudo o que se 

necessita para resolver os problemas técnicos da produção deste “eu”. Assim os referenciais de 

conforto, dos prazeres e do lazer impõem-se como objetivos capazes de orientar o 

comportamento da maioria.  

Exaltando os ideais de felicidade privada, Lipovetsky argumenta que, apesar das 

satisfações sociais diferenciais permanecerem, pode-se dizer que o consumo “para si” tem 

ultrapassado o consumo “para o outro”. Em sintonia com o processo irresistível de 

individualização, o hiperconsumo se volta para a satisfação pessoal mais do que para a distinção 

social. 

Queremos objetos para viver mais do que objetos para exibir, compramos 

menos isto ou aquilo para nos pavonear, alardear uma posição social, que com 

vista a satisfações emocionais e corporais, sensoriais e estéticas, relacionais e 

sanitárias, lúdicas e distrativas (LIPOVETSKY, 2007, p. 42). 

 

Em consonância com esta tendência, a publicidade lança mão dos signos do imaginário 

que perfaz o culto ao bem-estar, lançando mão de apelos para que o consumidor não se prive 

dos prazeres da vida, que viva o hoje, “Porque a vida é agora6”, a vida é o momento presente, 

não há nem que se ocupar do passado nem se poupar para o futuro, é preciso ser feliz hoje: 

“vem ser feliz7” ou fazer parte, estar e comprar em um “lugar de gente feliz8”. 

A legitimação do hedonismo nas campanhas publicitárias pode ser observada ainda pela 

evocação do consumo como direito instituído por mérito próprio. Fala-se de consumidores que 

trabalham mais e que dispõem de pouco tempo para a família e sua vida afetiva emocional. 

Surge daí a necessidade de uma compensação, de algo que preencha este vazio.  O excesso de 

                                                           
6 Slogan do cartão de crédito Visa. 
7 Slogan da loja Magazine Luiza. 
8 Slogan o Hipermercado Pão-de-Açúcar. 
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trabalho, stress e dedicação profissional servem como fatores de desculpabilização pelo excesso 

de prazeres físicos, autoindulgências e luxurificação. Desta forma, eu “me” dou de presente 

algo “porque eu mereço9” e nada, nem ninguém é mais importante do que eu mesmo. Em apelos 

como estes são comuns associações relacionadas com uma espécie de gratificação psicológica.  

Os conceitos e valores têm falado menos dos produtos e mais da dimensão subjetiva da 

compra, ao uso é dado o sentido de fruição. Como um mantra, os conceitos das campanhas 

evocam a interiorização de um determinado modo de vida e convidam o consumidor a “viver 

sem fronteiras10”. Viver intensamente é uma temática recorrente nas campanhas publicitárias. 

Semelhante à literatura de autoajuda, as marcas proclamam slogans que mais parecem 

enunciados encantatórios, ou textos de condicionamento neurolinguístico: “Viva o novo11”, 

“Viver faz bem12”, “Viva o que é bom13”. Como se o uso (ou fruição) de um bem, “Perfeito 

para sua vida14”, tivesse o poder de materializar este ou aquele modo de viver e orientar os 

indivíduos “Para uma vida mais gostosa15”. 

Através do uso de palavras genéricas e associações vagas os slogans e conceitos deixam 

a cargo do consumidor a tarefa de completar os sentidos das mensagens e de suas vidas: “Seja 

autêntico16” propõe a marca de eletrodomésticos, mas o que é ser autêntico? A exploração dos 

sentimentos e emoções é uma outra tendência que demonstra o constante apelo às 

subjetividades na construção das mensagens publicitárias. Fala-se constantemente de 

consumidores “Movidos pela paixão17” que proclamam entusiasticamente sua afetividade pelas 

marcas: “Amo muito tudo isso18”. 

A adoção a um modo de vida determinado pelo bem-estar, pelo conforto, pelo culto ao 

eu e aos prazeres de toda ordem mostra apenas uma das dimensões, ou o lado privado, da busca 

pela felicidade. Existe ainda a dimensão social desta busca, o consumo que se faz com base em 

e pensando no outro. Para “ler” este tipo de consumo é preciso compreender que, a partir dele, 

os indivíduos se relacionam e procuram, ao mesmo tempo, um sentido de pertença a um grupo, 

ou vários, e o reconhecimento de sua singularidade.  

                                                           
9 Slogan da marca L’Oreal. 
10 Slogan da operadora de telefonia celular Tim 
11 Slogan da marca Ford. 
12 Slogan do Plano de Saúde Medial 
13 Um dos slogans da Coca-Cola. 
14 Slogan da marca Volkswagen. 
15 Slogan da marca Sadia. 
16 Conceito abordado pela última campanha da marca Brastemp 
17 Slogan da marca Fiat. 
18 Slogan do Mc Donald’s 
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O processo de significação e ressignificação da mercadoria é social e culturalmente 

constituído e determinado. Em outras palavras, o produto só se estabelece como signo porque 

há um sistema auto-referenciado funcionando no sentido de dotar os produtos de significados. 

O consumo, neste sentido, está diretamente relacionado com a determinação e regulação das 

posições sociais e na diferenciação de grupos e indivíduos. 

O significado dos bens, deriva de sua capacidade de atuar como indicadores 

de status social, símbolos ou emblemas que mostram a participação ou a 

aspiração a participar de grupos de status social, o desejo de dispor de certos 

bens é o desejo de imitar de grupos de status mais elevado (SLATER, 2002, 

p.151). 

 

Segundo Bourdieu, as diferenças inscritas no espaço social são determinadas por um 

sistema simbólico - que funciona tal qual um sistema de fonemas – instituído e incorporado e 

percebido sob a forma de capital simbólico.  

O capital simbólico – outro nome da distinção – não é outra coisa senão o 

capital, qualquer que seja sua espécie, quando percebido por um agente dotado 

de categorias de percepção resultantes da incorporação das da estrutura da sua 

distribuição, quer dizer, quando conhecido e reconhecido como algo óbvio. 

(BOURDIEU, 2000, p.145). 

 

A posse e o uso do capital simbólico funcionam como forma de marcação e manutenção 

das classes sociais. No entanto, a expansão do consumo faz com que este sistema precise ser 

constantemente realimentado e reconfigurado na medida em que as classes mais baixas 

alcançam determinadas práticas e produtos das classes mais altas, o que produz um movimento 

de busca de outros bens e experiências que mantenham as distinções reconhecíveis. 

 Sob esta lógica, os bens de consumo funcionam simbolicamente como indicadores de 

diferentes estilos de vida. Apropriando-se deste sentido a publicidade faz ecoar as vozes de uma 

constante negociação de prestígio e busca a identificação dos produtos ou serviços com 

determinados grupos sociais. “Uma parte substancial das fantasias encenadas pela publicidade 

diz respeito à composição de estilos de vida valorizados por segmentos sociais específicos”. 

(ROCHA, 2000, p. 119). As referências mais comuns que evidenciam o foco neste aspecto são 

as associações destes grupos com ideais de identidade, reconhecimento, estilo e exclusividade.  

Joga-se com a possibilidade, ou obrigação, de escolha ou identificação com um 

determinado grupo, uma determinada tribo: “Qual é a sua?19”. Em consonância com a 

multiplicidade de identidades, cada vez mais fluidas e cambiantes do mundo pós-moderno, são 

oferecidas opções infinitas com as quais os indivíduos podem se identificar e transitar 

                                                           
19 Slogan do site/ provedor Terra.  
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livremente: “Você pode ser o que você quiser20” Evidencia-se igualmente a necessidade da 

distinção: “Você reconhecido21”. Na medida em que se é reconhecido impõe-se a avidez pela 

exclusividade e a busca pelo personalizado, pelo “Feito para você22”, pela “Dedicação total a 

você23”.  

Entrando no terreno da busca pela valorização das singularidades, da necessidade de 

reconhecimento dos valores individuais que tornam cada pessoa única. Nota-se que é também 

interessante ser diferente (sob a pena de juntar-se ao grupo dos “iguais24”), mas não tão diferente 

a ponto de fugir de certos padrões, como o de beleza, por exemplo: É preciso ser diferente, mas 

“Diferentemente lindo25”. Há ainda que se ter estilo: “Ou você tem ou você não tem26”. Se 

“Você tem seu estilo27” impõe sua singularidade, sua autenticidade e seu próprio modo de vida. 

É consabido hoje que a felicidade apresenta sim, traços identificáveis da cultura e da 

situação social de uma sociedade de uma determinada época, não foi possível identificar 

diferenças ou traços específicos que definissem: a felicidade dos anos 1970 é esta, dos anos 

1980 é aquela. Talvez porque o espaço temporal analisado seja ínfimo em relação ao apanhado 

histórico sobre a felicidade. 

São recorrentes as representações que partem dos conceitos que permeiam o universo 

simbólico relacionado à felicidade, novamente lançando mão de interdiscursos facilmente 

reconhecíveis. A felicidade não se compra? Alguns anúncios vão dizer que sim, é possível pagar 

pela felicidade, outros dirão que não está à venda, o consumo dos bens materiais e/ou imateriais 

pode servir de alento. Em geral a representação da felicidade aparece em forma de receita e, 

nesse caso, a mensagem publicitária acaba por incluir o seu produto ou serviço nos ingredientes. 

A felicidade também aparece em forma de prosopopeia quando por meio dos discursos 

publicitários as marcas, produtos e empresas dizem “estamos muito felizes por [...], o que 

parece ser uma estratégica discursiva, um subterfúgio para o autoelogio. 

Também são recorrentes as definições do que seja a felicidade, nestes casos a felicidade 

tem sempre algo a ver com o produto em oferta. Ou ainda, a mensagem publicitária trabalha a 

                                                           
20 Slogan de O Boticário. 
21 Slogan do cartão de crédito American Express. 

22 Slogan do banco Itaú. 
23 Slogan das Casas Bahia. 
24 Referência ao slogan da marca Lee “Não é a Lee que é diferente, as outras é que são iguais” 
25 Referência ao conceito adotado pela linha Albany, de produtos de higiene e beleza: “Para quem é diferentemente 

lindo”. 
26 Conceito da campanha de lançamento do carro Fiat Stilo. 
27 Referência ao slogan das Lojas Renner “Você tem seu estilo, a Renner tem todos” 
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partir da descrição de situações em que não é possível ser feliz: “Ninguém é feliz de bolso 

vazio” ou “Ninguém pode ser muito feliz sem caderneta de poupança”. 

Depreende-se, portanto que a felicidade passou a ser o modus operandi da sociedade 

Ocidental. Todas as ações, todos os desejos, todas as energias empregadas no sentido de se 

realizar profissionalmente se dão em torno à busca da felicidade por meio do consumo. Todas 

as promessas são feitas em torno à felicidade via consumo. Em perfeita consonância com o 

nosso tempo, a publicidade brasileira é oposta à ideia da felicidade católica que só seria possível 

em um outro mundo, após a morte, pelo contrário, ela é bastante terrena e materialista e não 

sente culpa por querer consumir cada vez mais. A felicidade retratada tampouco está 

relacionada ao cultivo das virtudes e dos valores morais, identificados com o ideal grego de 

felicidade. 

Esta felicidade que aparece nos anúncios de 1978 a 2008 nem de longe menciona a 

domesticação dos desejos e diminuição das vontades conforme defendiam os sofistas e os 

epicuristas, quer é justamente o posto. Esta felicidade então parece estar mais relacionada ao 

ideal de felicidade descrito por Thomas Hobbes que descreve a felicidade como um movimento 

natural que leva o desejo para um objeto que depois será substituído por outro objeto. É 

precisamente com esta visão que o ideal de felicidade, representado pela publicidade brasileira 

nos últimos 40 anos, comunga e é por isso que ela conseguiu tanto sucesso. O ideal de felicidade 

representado se ajusta tão bem ao discurso publicitário justamente porque está relacionado a 

desejos que se sucedem continuamente tal como os produtos e marcas, no mercado. 

Os sentidos que se afiguram como realização da felicidade são variados. Até porque, o 

sentido das coisas que a publicidade afere é cambiante, semovente, se atualiza conforme os 

novos tempos. Lembremos que o discurso publicitário é construído sob a égide de se promover 

um contínuo consumo. Se admitimos que a centralidade do consumo na forma como 

compreendemos e interpretamos o mundo atual, se admitimos que a cultura do consumo será o 

mesmo sentido que demarca a cultura das mídias. Resta saber se do lado do consumidor este 

ideal de felicidade está sendo incorporado e apreendido se o consumidor realmente “compra” a 

ideia de que a posse ou o uso de um produto pode de fato, fazê-lo feliz. Para tanto, seria 

necessário um estudo de recepção, uma pesquisa qualitativa que fosse capaz de mapear o 

destino que este conceito de felicidade toma na cabeça do consumidor. 
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