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RESUMO 

O estudo proposto tem como objetivo investigar as representações da felicidade na narrativa 

publicitária. O imperativo da felicidade está presente em várias das esferas da vida cotidiana, 

como família, relacionamentos, trabalho, alimentação, educação, cuidado com o corpo, 

prática de esportes e tantas outras. Com isso, pretendemos analisar criticamente os 

significados da felicidade, seus símbolos e representações, além de outros valores a ela 

associados, como prazer, juventude e beleza, que são categorias centrais da narrativa 

publicitária. Buscamos entender como (e se) a publicidade reforça a questão da felicidade 

compulsória, responsabilizando o indivíduo pela obtenção – e manutenção – da mesma, 

pautada e comunicada socialmente por suas práticas de consumo.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Publicidade; Consumo; Felicidade; Representações; Narrativas. 

 

INTRODUÇÃO 

A publicidade, ou melhor, as mensagens publicizadas nos mais diversos meios, no 

intervalo comercial ou associadas ao conteúdo ficcional, como sabemos, costumam reverberar 

o que acontece na sociedade, mas também gerar influência na mesma. Assim, através da 

leitura da lógica simbólica – do mundo dentro do anúncio (ROCHA, 1995a; 1995b), 

pretendemos identificar e interpretar os significados e sentidos do conceito de felicidade, bem 

como entender como estes são absorvidos e entendidos pela audiência.  

E por que escolher a publicidade como lente e perspectiva de leitura da nossa 

sociedade? Sabemos que desejar é uma condição permanente do indivíduo moderno-

contemporâneo. E como o consumo é uma das instâncias onde se pode buscar a concretização 

de alguns desses desejos, a publicidade como sua narrativa lança mão de enunciações que 

afirmam ser esta ou aquela marca a condição de possibilidade para transformar alguns desses 
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sonhos imaginados em realidade. E, assim, através desses textos culturais emitidos pela 

publicidade, podemos entender a lógica da sociedade em dado momento.  

A publicidade, ao sacralizar momentos do nosso cotidiano a partir de seus símbolos, 

constrói e retrata diversas representações sociais. Como um sistema totêmico, hierarquiza e 

classifica produtos e pessoas.  

Como espelho mágico reflete aspectos da sociedade que o engendra alimentando a 

ilusão de uma ideologia que se quer permanente em seu projeto. Cada anúncio, a 

sua maneira, é uma denúncia de uma carência da vida real. O que nele sobra reflete 

aquilo que, embaixo na sociedade, cada vez mais falta em equilíbrio e bem-viver. 

(ROCHA, 1995a, p. 26). 

 

 Ao falar com a sociedade e da sociedade, a publicidade não vende apenas produtos, 

mas vende a sua própria mensagem. Consumimos o mundo publicizado que nos cerca a partir 

de anúncios, promoções, marcas, pontos de venda, embalagens e de todas as mensagens 

midiáticas da nossa cultura de massa. Todos são produtos da chamada indústria cultural e, 

como tais, são produções simbólicas que viabilizam a manutenção de níveis de consumo 

necessários para que o sistema capitalista se sustente. Através dessas narrativas publicizadas – 

ou publicitárias –, podemos conhecer, identificar e selecionar “modos de viver”, “emoções”, 

“visões de mundo”, por exemplo. Assim, “a publicidade, enquanto um sistema de ideias 

permanentemente posto para circular no interior da ordem social, é um caminho para o 

entendimento de modelos de relações, comportamentos e da expressão ideológica dessa 

sociedade” (ROCHA, 1995, p. 29). Por isso, parece ser um domínio através do qual podemos 

analisar e buscar entender um pouco mais da teia social que engendramos e na qual estamos 

emaranhados. 

 Situar os textos culturais – entre eles, os textos midiáticos – em seu contexto social nos 

auxilia a compreender a produção da cultura pela sociedade e o modo como a cultura, por sua 

vez, exerce influência sobre indivíduos e grupos. Esse é um processo de mão dupla: as 

produções culturais emergem de contextos econômicos, sociais e políticos mais amplos, sobre 

os quais também exercem seus efeitos. É a chamada mediação, que Silverstone (2002) 

descreve como uma “constante transformação de significados, [...] à medida que textos da 

mídia e textos sobre a mídia circulam [...] e à medida que nós, individual e coletivamente, 

direta e indiretamente, colaboramos para sua produção” (p. 33).   

 A publicidade é uma ferramenta que vai além da mera transmissão de informações 

sobre um produto, passando a expressar valores com os quais seu público se identifica. 
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Consumimos os bens anunciados para satisfazer uma necessidade material, mas também para 

afirmar uma personalidade. Assim, a publicidade deixa de ser uma mera produção midiática. 

 Ela passa a desempenhar a função de um texto cultural, de uma mediação, segundo 

Silverstone, influenciada pelo contexto econômico, político e social em que está inserida, mas 

num processo de mão dupla, passa também a influenciá-lo, como já dito anteriormente. 

 Hoje presenciamos uma comunicação publicitária que, através de seus signos, dá 

forma à nossa sociedade baseada no consumo. Tão importante quanto o sucesso comercial, 

medido pelo número de produtos vendidos, cabe à publicidade a oferta de conceitos que 

moldam a sociedade moderno-contemporânea, e alimentam o seu ciclo de consumo, o que 

mantém vivo o sistema capitalista e a sua dinâmica de produção-consumo. Assim, neste 

artigo, entendemos que não só a publicidade, mas o ambiente midiático e publicizado criado 

pelas marcas e suas mensagens, é o que acaba por influenciar os consumidores, realizando 

desejos já existentes na sociedade. E seria a partir dessa identificação, entre o que é 

representado pela publicidade e o seu público, que surgiria a eficácia de suas mensagens 

comerciais, culminando em possíveis compras. Os materiais manipulados pelos anunciantes 

para motivar o consumo não são diretamente os consumidores e suas necessidades, mas sim, 

como nos afirma Campbell (2001), os significados simbólicos que se acham vinculados aos 

produtos. Podemos até mesmo supor que essas imagens e significados simbólicos passam a 

integrar a realidade do produto, bem como as matérias-primas ou características que o 

compõe. Em nossa sociedade moderno-contemporânea, então, podemos afirmar que o 

consumo se dá quando há uma identificação do que é propagado com o que é desejado, sendo 

este um processo que envolve cognição e emoção, em proporções variadas no processo de 

tomada de decisão por parte do consumidor. 

 

FELICIDADE NA PUBLICIDADE 

 Segundo Roland Barthes (1985), as mensagens publicitárias funcionariam como 

alimentos psíquicos, assim como os são também bens culturais e de entretenimento, como 

literatura ou o cinema, por exemplo. Sobre isso, afirma que a publicidade é eficaz quando 

alcança “com uma só palavra, os grandes temas oníricos da humanidade” (BARTHES, 1985, 

p.166). Assim, o sonho, o devaneio, o daydream – nos termos de Campbell (2001) – se 

dariam com e pelas imagens propagadas através das narrativas publicitárias. Cabe ressaltar 

que as imagens das quais a retórica publicitária lança mão não são apenas aquelas 
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iconográficas, mas também de recursos ou figuras de linguagem, como jogos de palavras ou 

metáforas. Mais uma vez, sobre esse tema, Barthes (1985) nos ensina que, entendida como 

mensagem baseada na conotação, a publicidade será tão mais eficaz quanto mais múltipla em 

possibilidades de leituras e de significados. Assim, Barthes acredita que quanto mais 

composta por tais elementos, mais a mensagem publicitária aproxima-se da narrativa mítica, 

como também defende Rocha (1995a, 1995b) em sua obra. À publicidade cabe expor o 

produto ou serviço – ou seja, a sua denotação – mas esse processo de exposição e propagação 

se dá por uma narrativa rica em sentido – sua conotação.  

Em primeiro lugar, há o fato óbvio de que os anúncios (e os outros materiais de 

promoção dos produtos) só constituem uma parte do conjunto total das influências 

que agem sobre os consumidores. (...) há muitos indícios para mostrar que os 

consumidores não “aceitam” simplesmente, ou “ingerem”, as mensagens 

comerciais de uma forma irrefletida ou não seletiva, mas respondem, ainda que 

apenas até certo ponto, de maneira diferenciada e intencional. Este último ponto, 

afinal, dificilmente pode causar surpresa, pois a “manipulação” só pode ser 

experimentada se há de fato algo a manipular e isso, por sua vez, precisa de alguma 

acomodação a qualquer força que possa constituir os motivos existentes dos 

consumidores. Para uma pessoa ser bem-sucedida em fazer outras agirem em 

conformidade com seus desejos, é necessário, portanto, que conheça alguma coisa 

sobre os seus motivos, pois só então ela poderá esperar conduzir suas disposições 

em sua própria vantagem. (...) embora se possa sustentar que os desejos e sonhos 

do consumidor são “explorados” dessa forma, não se pode afirmar que são 

simplesmente construídos pelos atos dos anunciantes. (CAMPBELL, 2001, p. 72- 

73). 

 

Como já foi dito anteriormente, para Campbell (2001) a publicidade seria apenas uma 

fonte de informação que apresentaria novos produtos e serviços, disparando novos devaneios, 

gerando prazer, em nossa lógica moderna de hedonismo. Tal lógica se daria quando 

identificamos, no que está sendo representado, algo que já imaginamos, e que temos como 

alvo de nosso desejo, sendo passível de concretização. Uma pergunta que sempre está 

presente nas discussões sobre a publicidade recai sobre o seu verdadeiro poder de influência e 

indução à compra. “A verdade é que a publicidade (e os restantes da mass media) não nos 

ilude: encontra-se para lá do verdadeiro e do falso (...) ou como o objecto moderno, na sua 

função de signo, se situa para lá do útil e do inútil” (BAUDRILLARD, 2008, p. 166). Não 

sejamos nem tão radicais em afirmar que a propaganda exerce sobre os consumidores uma 

influência irrestrita e direta sobre o que consumir, nem tão ingênuos em pensar que não há 

qualquer efeito da propaganda sobre o que decidimos consumir. Há influência sim, mas a 

mesma só se concretiza como ato de consumo a partir do momento em que reverbera algum 

desejo já existente e previamente imaginado por cada um dos indivíduos. Assim, os 
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consumidores também “manipulam ativa e simbolicamente os produtos que adquirem a partir 

de seus próprios desejos” (BARBOSA, 2008, p.54). 

Essa visão acerca da influência exacerbada do domínio do consumo fez com que o 

mesmo fosse relegado ao segundo plano no campo das Ciências Sociais durante muito tempo. 

Até a década de 1970, aproximadamente, apresentavam-se apenas raros exemplos de estudos 

acadêmicos tendo o consumo como tema, também em virtude do fato deste ser considerado 

um tema menor, de valor inferior. Até os dias atuais, mesmo no campo da Comunicação 

Social, de onde os estudos da narrativa publicitária seriam mais aproximados, a publicidade 

ainda carece de locus de pesquisa melhor delimitado, mais proficiente e rico em produções 

acadêmicas. Tal afirmação pode ser embasada quando identificamos que pesquisas e artigos 

que tratam de outros temas referentes à “indústria cultural”, como cinema, fotografia e 

jornalismo, costumam ser bem mais numerosos.  

Sobre o objeto de estudo em si – a felicidade – podemos verificar que a mesma vem 

sendo ressignificada ao longo da História. Do Iluminismo até os dias atuais, a felicidade deixa 

de ser um ideal coletivo e passa a ser algo da esfera do indivíduo. Para Walter Benjamin, a 

felicidade social e coletiva deveria ser a grande causa da Humanidade. Mas, como vemos, 

O projeto de felicidade social por meio de mudanças baseadas em lutas políticas 

parece ter esmorecido frente à força que o indivíduo tomou a partir do fim do 

século passado e que se agiganta com o estabelecimento inequívoco da sociedade 

de consumo. (FOGAÇA; PEREZ, 2014, p. 223).  

 

Assim, como afirmam as mesmas autoras, presenciamos o que chamam de 

“privatização da felicidade”. E, associada à sociedade de consumo, passa a ser algo fruído de 

maneira momentânea, passageira, retomando de maneira cíclica a insatisfação inicial, e 

disparando nova busca por algo que repita aquela sensação feliz e prazerosa. Apesar de ter 

sido transferida da esfera da coletividade para esfera do indivíduo, a felicidade privada precisa 

ser legitimada socialmente. Como afirma Baudrillard, a felicidade precisa ser medida por 

meio de bens e critérios que gerem visibilidade, que a concretize. A esse processo de 

legitimação da felicidade Baudrillard dá o nome de “ideologia igualitária do bem-estar”. Mas 

por que seria igualitário ou democrático esse processo? Porque a todos os indivíduos, em seu 

papel de consumidor, seria dada a mesma oportunidade de ser feliz, já que podem escolher os 

signos que expressariam a medida de sua felicidade, a partir de suas práticas de consumo.  

A sociedade de consumo, no seu conjunto, resulta do compromisso entre princípios 

democráticos igualitários, que conseguem aguentar-se com o mito da abundância e 

do bem-estar, e o imperativo fundamental de manutenção de uma ordem de 

privilégio e domínio. (BAUDRILLARD, 2008, p. 56). 
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A felicidade parece ser uma das matrizes da publicidade à medida que cria uma 

atmosfera mágica que embaça os limites entre a realidade e a ilusão, confundindo a fantasia 

contida dentro dos anúncios com a realidade da vida fora deles.  Segundo Rocha (1995), no 

livro a Sociedade do Sonho, a publicidade, além da mídia e do consumo, alternam espaços 

entre a lógica utilitária e o pensamento mágico.  

Como máquinas do tempo, não envelhecemos, existimos sem dores em uma terra 

sem males. E este não é um diálogo de loucos ou fantasia de criança. Estes 

fragmentos falam das nossas vidas e práticas de consumo, falam do mundo de 

brinquedo, porém, nada ingênuo da Comunicação de Massa. Falam, enfim, de um 

contraste do sério e do ritual, da lógica domesticada e da mitologia solta onde 

revezamos ficção lá dentro com realidade aqui fora. (ROCHA, 1995, p.19). 

 

A publicidade é, portanto, uma metalinguagem que nos transporta para o ideal, o 

mítico e o perfeito; sendo este um local idealizado, paradisíaco e mágico que nos afasta das 

dores da realidade, da vida cotidiana e dos problemas, na narrativa publicitária a felicidade é 

protagonista. E como a publicidade vem retratando o tema felicidade? Algumas marcas 

associam diretamente a felicidade às suas narrativas, como acontece com a Coca-Cola, que 

nos convida a “abrir a felicidade”; o Pão de Açúcar, que é o “lugar de gente feliz”; a Kibon 

que nos incita a “compartilhar a felicidade” ou ainda o Magazine Luiza que, de maneira 

objetiva, nos convoca: “vem ser feliz”. Mas mesmo aquelas marcas que não assinam suas 

campanhas com termos relativos à felicidade, trabalham em suas narrativas textos, imagens, 

símbolos e significados que expressam esse sentimento, e propõem que são seus produtos e 

serviços que proporcionariam aos consumidores esse bem-estar e conforto, e que os fariam 

felizes. São as lógicas do sorriso, da cor, da luz, dos momentos que se eternizam num 

instante, e que precisam ser potencializados e vividos intensamente, porque se sabe que, em 

breve, uma nova busca por essa sensação feliz vai precisar ser reiniciada.  

Para ilustrar a nossa pesquisa inicial, analisamos abaixo algumas campanhas 

publicitárias. A primeira delas é da marca Rider, que traz em sua narrativa o seguinte convite: 

fuja da mesmice. E a mesmice está sempre associada ao mundo dos já apresentados “inimigos 

da felicidade”: trabalho, falta de tempo e a solidão. Enquanto a alegria, a diversão, o 

interessante está quando se está entre amigos, em ambiente de lazer, ou ócio. Nas cenas 

relativas ao trabalho, há movimentos repetitivos, como que se o vídeo estivesse em looping, 

retratando a mesmice do mundo do trabalho, da obrigação, do sério, do sem graça.  

A marca Rider, antes disso, em janeiro de 2014, lançou o seu novo posicionamento de 

marca, Lifeholic, os viciados em viver. O filme começava com a frase “toda hora é hora de 
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viver a vida”. E em uma de suas cenas, escutamos o locutor dizendo “agora mesmo pode 

apostar que tem gente vivendo a vida”. Depois dessa fala, há uma sequência de situações onde 

são mostradas pessoas vivendo a vida, como propõe a marca. E não por acaso, a primeira 

situação retratada é, como narra o filme, gente vivendo a vida “com o chefe”. Num primeiro 

momento pode-se pensar, “mas trabalhar é viver a vida”? A esse questionamento possível, a 

marca responde com as cenas de um jovem fazendo uma videoconferência com o seu chefe 

em um, digamos, inusitado cenário: um escritório à beira da estrada, onde a prancha é a mesa, 

o verso da placa de trânsito vira uma estante do suposto escritório, e o jovem executivo traja 

bermuda e seu Rider. Mas a imagem vista pelo mundo do trabalho, representado pelo chefe 

careta e sisudo, que não vive a vida, se enxergarmos pela lente proposta pela marca, é a de um 

executivo como deveria ser, nos moldes esperados pelo imaginário do trabalho.  

Muitas são as reflexões possíveis a partir dessa narrativa. Sob um ponto de vista 

geracional, podemos perceber que, para os jovens retratados nessas narrativas, o trabalho 

parece ganhar um sentido de interrupção da vida. O que rivalizaria com a lógica do 

workaholic da geração que precedeu os jovens de nossa contemporaneidade. Tanto é que a 

marca Rider adota o conceito de Lifeholic justamente para marcar esse contraponto. 

Em uma campanha em que a felicidade se encontra exposta de forma mais evidente – 

da marca Pão de Açúcar de Supermercados – podemos novamente reiterar a representação do 

que já foi citado no referencial teórico: a questão da felicidade ser uma obrigação, e que cabe 

a você escolher, de forma autônoma, o que faz você feliz, a fim de ter sua autoestima elevada 

– e demonstrar isso em sorrisos, gestos e estilo de vida – cuidando sempre de ter práticas que 

sustentem a sua qualidade de vida. No caso do vídeo publicitário em questão, bastante 

representado por diversão, atividades físicas, pessoas dançando e alimentação saudável. 

Podemos observar família e amigos na cozinha e à mesa, sorrindo em torno de 

suculentas saladas, ou com expressões de prazer depois de provar uma folha de alface, antes 

de compartilhar a salada com os demais. Além disso, a letra da música que passa a mensagem 

em conjunto com as imagens, traduz bem o que seria felicidade na contemporaneidade, como 

reproduzido a seguir: 

O que faz você feliz? Você feliz, o que é que faz? Você faz o que te faz feliz? O 

que faz você feliz, você que faz. Pra ser feliz, pra ser feliz. O que você faz pra ser 

feliz? E se a felicidade voa num balão, tão alto onde não se enxerga mais. Mas só 

ela pode lhe tirar do chão. Pra ser feliz, o que é que você faz? A felicidade está por 

dentro, mas não vai sair no raio-x. Você provoca os próprios sentimentos. O que 

você faz pra ser feliz? Pra ser feliz, pra ser feliz. O que você faz pra ser feliz? 

Longe, perto, dentro, tanto faz, quem quer felicidade corre atrás. Às vezes ela está 
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debaixo do nariz. O que você faz pra ser feliz? Pra ser feliz, para ser feliz. O que 

você faz pra ser feliz? (locutor) Ser feliz é só começar. Pão de Açúcar: o que você 

faz pra ser feliz? .
5
 

 

“O que faz você feliz?” remete ao que lhe dá prazer, o que gera em você sensações 

positivas, bem estar. “Você feliz, o que é que faz?” pode ser interpretado a algo ligado a como 

demonstra que você está feliz, como exibe a sua felicidade. “Você faz o que te faz feliz?” 

reforça a questão da autonomia: você escolhe fazer o que te faz feliz, pode escolher estar 

apenas (ou mais tempo) ao lado dos “amigos da felicidade”. Além disso, a questão da 

autonomia e da responsabilidade por essa felicidade compulsória está explicitamente 

demonstrada nos trechos “você provoca os próprios sentimentos” e “quem quer felicidade 

corre atrás”.  

Para Lipovetsky, a realização da felicidade em nossa sociedade contemporânea 

também se daria a partir do consumo, compartilhando a mesma visão de Baudrillard. Para o 

autor, a nossa sociedade teria como tipo ideal o que ele chama de Homo Felix, que tem como 

princípios centrais a diversão e a juventude, numa busca constante pelo prazer da felicidade. 

Esse tipo ideal valoriza, antes de mais nada, a aventura, o risco e as experiências, 

como formas de fruir a felicidade, imediata e efêmera, mas constante em sua busca. Para ele, 

assim como para Baudrillard, há uma limitação da dita liberdade proporcionada pelo 

consumo, o que para ele seria uma “felicidade paradoxal”. Isso porque, ao mesmo tempo em 

que o indivíduo tem uma suposta liberdade de escolha, o mesmo é impactado por influências 

e convites a partir da publicidade, já que esta lê os significados presentes na sociedade, mas 

também os cria, como já afirmado anteriormente. O conceito de Homo Felix pode ser 

evidenciado na campanha da Olympikus analisada na sequência. Nesse filme publicitário 

podemos observar a mesma pessoa, em três dias diferentes marcados pelo áudio que diz: 

“você repete cada dia enquanto seu corpo pensa no tempo aqui, ou ali”. O cenário é o mesmo, 

a tarefa também e, nitidamente, essa rotina de trabalho, escura, indoor e sem cor contrasta 

bastante com o que a marca diz estar passando pela cabeça dessa pessoa, que gostaria de estar 

gastando o seu tempo, como diz o áudio, “aqui ou ali”. Esse “aqui ou ali” representados no 

filme por belas paisagens ao ar livre com pessoas praticando corrida, com seus corpos em 

movimento – numa tradução clara da tríade que comporia a felicidade contemporânea: 

autonomia, autoestima e qualidade de vida – e o verbo “querer”, representa a escolha pela 

                                                           
5
 Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=oqq0bCNVGxc. Essa é a letra completa, da versão mais 

extensa da campanha. Na TV ganhou também formatos editados do clipe, com menor tempo de reprodução, mas 

com a mesma mensagem publicitária.  

https://www.youtube.com/watch?v=oqq0bCNVGxc
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felicidade. Se você ainda não consegue colocar o seu corpo em movimento, está fracassando 

em sua performance como Homo Felix
6
, se rendendo apenas às obrigações, não sendo 

autônomo em suas escolhas, com expressões e posturas – ombros baixos e olhar cabisbaixo – 

que representam a sua baixa autoestima, e em que em nada lembram uma pessoa que tem 

qualidade de vida e que, por sua vez, é feliz. 

Retomando a análises dos teóricos que pensam a felicidade, apenas em um ponto 

Lipovetsky diverge, ao menos em parte, de Baudrillard, porque para o primeiro o consumo 

opera prioritariamente para fruição individual, “queremos objetos para viver, mais do que 

objetos para exibir”. (LIPOVETSKY, 2007, p. 36), apesar de não negar que exista o consumo 

“para o outro ver” ou para distinção social, mas volta seu olhar sobre o consumo mais 

fortemente para o aspecto da individualidade, qualidade de vida e bem-estar.  

Sabemos, no entanto, a partir da perspectiva da Antropologia do Consumo, que o 

consumo comunica, mesmo que não seja de maneira intencional ou evidente. As nossas 

escolhas compõem a nossa identidade. A partir delas comunicamos quem somos, o que 

preferimos, do que gostamos, construindo significados coletivamente, mesmo que a partir do 

consumo de bens que sejam, do ponto de vista funcional, por assim dizer, para fruição 

individual. A felicidade proporcionada pelo consumo individual pode ser potencializada 

quando legitimada socialmente. Importa à sociedade contemporânea não só ser, mas parecer 

feliz, para que esse sentimento se concretize de fato.  

Pelo exposto até aqui, e como sabemos que “a cultura da mídia tende a construir 

identidades e posições de sujeito, convidando os indivíduos a identificarem-se com figuras, 

imagens ou posturas bem específicas” (KELLNER, 2001, p. 333), é interessante, portanto, 

investigar as diversas possibilidades de representação da felicidade na narrativa publicitária 

contemporânea, com seu caráter imperativo em nossos tempos, e sua possibilidade de 

concretização a partir do consumo. 

Como nos afirmam De Masi e Toscani (2012, p.12) a felicidade seria “a mais perene 

das obsessões humanas”. Os autores nos apresentam o que chamam de inimigos e amigos da 

felicidade, o que mostra, mais uma vez, o aspecto paradoxal – e complexo – desse sentimento, 

como já trabalhado por Lipovetsky. Isso porque lazer, conhecimento e ócio – que são os 

amigos da felicidade, segundo os autores – convivem e coexistem no mesmo indivíduo com a 

falta de tempo, a solidão e o trabalho –, que seriam os inimigos da felicidade. Não surpreende, 

                                                           
6
 Conceito cunhado por Lipovetsky como já citado anteriormente. 



 

10 

 

assim, que as narrativas publicitárias se valham desse paradoxo da felicidade e trabalhem suas 

marcas como caminhos para os amigos da felicidade. “Dê férias para os seus pés” convida ao 

ócio e se opõe ao trabalho, como nos propõe a marca Rider. A solidão é resolvida quando 

reunimos amigos, famílias ou casais que respondem ao chamado “eu ouvi Outback?”, e 

exploram o momento, como convida a marca em seu slogan. A falta de tempo pode ser 

resolvida por um curso de inglês “rápido e inteligente” como nos propõe a marca Wise Up, 

gerando conhecimento e poupando tempo. Esses são apenas alguns exemplos de como a 

publicidade pode resolver, magicamente, os maiores males que afligem e impedem a 

felicidade, ajudando a alcançá-la e, indo além, potencializando-a. 

Interessante notar, no entanto, que se analisarmos historicamente a felicidade, 

expressada através do riso e do humor, vamos identificar, como nos afirma José Carlos 

Rodrigues, que a partir dos reformadores, ou seja, a partir do século XVI, há a construção do 

que chama de uma “ideologia da seriedade”, sustentada não só por doutrinadores, mas 

também por intelectuais, cientistas e detentores de poder (RODRIGUES, 1999, p.74). Mais 

curioso destacar ainda que, retomando o momento histórico anterior ao retratado na citação 

abaixo, em nossa sociedade contemporânea, temos uma verdadeira invasão da felicidade, em 

todos os “tempos” e “lugares”, e agora não mais proposta, mas imposta. 

[A partir do século XVI] O riso passou a ser situado no tempo (nas horas de lazer, 

fora dos momentos de trabalho; na infância e juventude, mais que na maturidade). 

Especializou-se em certas áreas da cultura em detrimento de outras (na publicidade 

mais que na religião; no íntimo mais que no público; nos homens mais que nas 

mulheres; na sociedade mais que no Estado). Perdeu a antiga universalidade, que 

transformava tudo e todos em risíveis potenciais. (RODRIGUES, 1999, p. 75). 

 

A ideia de felicidade retoma sua universalidade, conectada à ideia de bem-estar social 

e de direito de todos serem felizes, no século XVIII, com o Iluminismo, que acredita que o 

progresso seria o caminho para essa conquista, já na vida terrena, diferente do que se defendia 

até então, que a felicidade estaria reservada à vida futura, após a morte. Nas últimas décadas 

presenciamos a ascensão da felicidade presentificada (FOGAÇA; PEREZ, 2014, p. 222). Na 

ressignificação constante da felicidade, podemos verificar hoje, como nos propõe o trabalho 

de João Freire Filho, que a felicidade passa da lógica do direito para a lógica do imperativo, 

da obrigatoriedade. Para tal, é incentivado o consumo de antidepressivos; livros de autoajuda 

vigoram sempre entre os mais vendidos e, recentemente, se presencia o fenômeno dos livros 

para colorir para adultos, uma nova proposta de passatempo anti-estresse. É como se não 

houvesse motivos para não ser feliz. Quem não tem êxito diante de tantas ofertas e 
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possibilidades é considerado incompetente em sua performance como indivíduo, parece ser 

alguém que vive numa espécie de incompletude em sua existência. Somos responsáveis por 

nossa felicidade e temos que nos empenhar por ela, numa lógica imperativa, que exige que 

não só sejamos felizes, mas que sejamos cada vez mais felizes em todo momento, em todas as 

esferas de nossas vidas. Por isso, talvez, estejamos presenciando a invasão do entretenimento 

e do humor em várias das arenas sociais, como trabalho e educação, por exemplo. Não parece 

haver espaço para o sério, sisudo, taciturno. Apenas são aceitos sorrisos, leveza e diversão.  

Para Joel Birman, para ser feliz hoje é necessário articular autonomia, qualidade de 

vida e autoestima. “Os três elementos em pauta se encontram sempre em destaque, de 

diferentes maneiras, em todos os discursos sobre a felicidade na contemporaneidade”. 

(BIRMAN, 2010, p. 37). E não seria diferente na narrativa publicitária. Cuidados com a saúde 

e alimentação, bem como a prática de atividades físicas e de lazer são os elementos que, 

reunidos, traduzem o que podemos entender como o comportamento “politicamente correto”, 

que traduz um “estilo de vida equilibrado, saudável e belo. “(...) A vitória, o sucesso, o êxito e 

a prosperidade são temas correlatos que caminham lado a lado com a felicidade, ora como 

sinônimo, ora como reforço e promessa”. (FOGAÇA; PEREZ, 2014, p. 227). Seguindo esse 

modelo imperativo de qualidade de vida, o indivíduo estaria assegurando a sua autonomia e 

mantendo a sua autoestima, que seria a performance do vencedor na sociedade 

contemporânea. A partir dessas práticas o indivíduo exibe a sua felicidade, e a endossa 

socialmente.  

Mas, afinal, o que seria felicidade? Para Freire Filho, é um dos sinônimos possíveis 

para os diferentes níveis de satisfação que obtemos ao explorar (nas diversas acepções da 

palavra) o melhor de nós mesmos, prosperando a cada dia, em qualquer situação. (FREIRE 

FILHO, 2010, p. 58). A partir dessa perspectiva, a felicidade não consistiria apenas na busca 

pelo prazer, mas também em sermos indivíduos melhores, com aprimoramento de nossas 

subjetividades e capacidades, que nos permitem superar desafios e vencê-los, prosperando 

mais e mais.  

É preciso entender que a felicidade, desde a modernidade até a contemporaneidade, 

precisa ser exposta, como nos afirma Baudrillard, deve ser visível e mensurável. Não basta ser 

feliz, é preciso parecer feliz. E essas manifestações explícitas de felicidade ficam bastante 

evidenciadas na narrativa publicitária, conectadas e propiciadas por uma série de experiências 

e ocasiões de consumo. Cabem ainda outras perguntas e reflexões: em nossa sociedade 

contemporânea o que é considerado ser feliz? Como o consumo opera como uma das portas 
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para a felicidade, talvez, até mesmo como a principal delas, quando pensamos na necessidade 

de a mesma ser exposta para ganhar a sua condição de existência? Seria a felicidade 

representada por atos e práticas individuais e pela abundância do consumo, ou ela também 

poderia estar no bem-estar do outro, em gestos altruístas, como ler para uma criança, com nos 

propõe o Banco Itaú em uma de suas campanhas publicitárias? Diante desse cenário, é preciso 

entender e identificar como as marcas – e suas narrativas publicitárias – continuam sendo a 

ponte entre o indivíduo e um estado desejado, nesse caso, ser (ou estar?) feliz. 

Sobre a demonstração obrigatória dos sentimentos, Marcel Mauss nos traz uma 

contribuição bastante interessante a partir da observação de rituais funerários australianos. No 

que chama de “expressão obrigatória dos sentimentos”, Mauss afirma que “a pessoa (...) faz 

mais do que manifestar os seus sentimentos, ela os manifesta a outrem, visto que é mister 

manifestar-lhes. Ela os manifesta a si mesma, exprimindo-os aos outros e por conta dos 

outros”. (MAUSS, 2015, p.332). O indivíduo precisa ser feliz para si mesmo – autoestima – a 

fim de exaltar a sua felicidade coletivamente devido às convenções sociais, onde a expressão 

desse sentimento se faz compulsória. 

A questão acerca da pesquisa iniciada nesse artigo é: como (e se) a publicidade reforça 

a questão da felicidade compulsória, responsabilizando o indivíduo pela obtenção – e 

manutenção – da mesma, pautada e comunicada socialmente por suas práticas de consumo?  

Como objetivos secundários da pesquisa, seria interessante investigar também se a 

felicidade alardeada pela narrativa publicitária se restringe ao âmbito individual, ou se há uma 

tendência de algumas marcas explorarem a conquista da felicidade a partir do bem-estar 

proporcionado ao outro. Além disso, pode-se também investigar aspectos geracionais ligados 

à felicidade, e como os sentidos, categorias e valores associados a esse tema foram ou não se 

modificando ao longo do tempo. E, por fim, gostaríamos de entender também quais são os 

atributos que denotam o sucesso nesse empreendimento pela busca da felicidade, e como se 

dá essa demonstração em cada um desses momentos históricos. Cabe analisar também se a 

incompletude dessa tarefa de ser feliz, em qualquer uma das áreas de nossas vidas, ou em 

quaisquer dos papéis sociais que exercemos, não permite que sejamos considerados 

vitoriosos. Temos interesse também em verificar se a vida pessoal e vida profissional, para 

quem encontra felicidade no trabalho, seriam indissociáveis na contemporaneidade, ou seja, 

qual seria a relação dessas duas instâncias no conceito de felicidade propagada pelas 

mensagens publicitárias. 
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