
QUAL É O SEGREDO DA FELICIDADE? "UM POUCO 
DE PERSEVERANÇA, AMIZADE E AUTOESTIMA" SERIA UMA RESPOSTA TÃO PREVISÍVEL 

QUANTO DESGASTADA, REPETIDA NÃO SOMENTE NOS PROGRAMAS VESPERTINOS DA 

TV MAS TAMBÉM EM OBRAS DE AUTORES DE RENOME. ENTRETANTO, SE ESSA PERGUNTA 

PERMANECE SENDO TÃO IMPORTANTE PARA AS PESSOAS, RESTA-NOS, ENQUANTO 

DESIGNERS, QUESTIONAR O QUE AFINAL SIGNIFICA FELICIDADE ATUALMENTE E DE 

QUE MANEIRA O DESIGN LIDA (OU PODERIA LIDAR) COM TAL CONCEPÇÃO. 

ALEGRIA E DESIGN 
PARA ALÉM DA FELICIDADE 

POR MARCOS BECCARI 
DESIGN E ILUSTRAÇÃO BIC RAFAGNIN 

Em primeiro lugar, o fato de que todo mundo evita sofrer 

sempre que possível não significa que a busca por felicidade 

seja inerente à natureza humana. A não ser que felicidade 

seja, para algumas pessoas, sinônimo de sofrimento; como 

para fulano que aceita um cargo insuportável em troca de um 

salário mais alto, ou para beltrana que prefere continuar sendo 

mal tratada ao invés de acabar o namoro ou o casamento. 

Também não significa, por outro lado, que a busca por 

felicidade seja um erro ou uma bobeira. Boa parte de nossa 

cultura e sociedade têm girado em torno dessa "bobeira" . 

Precisamente, a busca por felicidade representa uma 

performance característica de um comportamento moderno 

e progressista. Digamos que a sensação de felicidade é o que 

acontece quando nossas intenções se realizam. Mas o que 

acontece quando nossa única intenção é ser feliz? O efeito 

torna-se causa de si mesmo, podendo gerar um "dever" de 

se divertir cada vez mais em um ciclo de desempenho. Não 

é difícil notar que ser feliz atualmente é uma questão de 

desempenho: "melhorar" e se divertir mais a cada dia. 

Para isso, vale tudo: é como se houvesse um cardápio ilimitado 

de "estilos de vida" à nossa disposição, de objetos de decoração 

a videogames e novas modalidades pornográficas. Sob este 

viés, o design (que desde a Bauhaus tem insistido no enunciado 

de aprimorar o bem-estar social, o conforto e a qualidade de 

vida) acaba operando como elemento de uma performance que 

é conhecida por todos: da concorrência entre empresas que 

enxergam a necessidade de se criar novos mercados, os quais 

produzem a sensação de que a "nossa" felicidade está cada vez 

mais acessível, à vista ou parcelada em doze vezes.' A ut
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A dificuldade da alegria, portanto, é que ela rejeita expectativas. E se a 

felicidade tem parecido cada dia mais paradoxal, como bem diagnostica 

o f i lósofo Gilles Lipovetsky, eu diria que a alegria é necessariamente 

paradoxal ou não se trata de alegria. Não que o indivíduo alegre seja 

ingênuo, desatento ou simplesmente ignore a " indi ferença" das coisas. 

Exatamente o contrário: o paradoxo é que ele está perfei tamente 

consciente do caráter trágico da vida e, ainda assim, a considera 

inf initamente desejável. 

Por " trágico", convém esclarecer, não me refiro a uma qualidade moral 

de tristeza ou sofrimento. Trágico é que não importa o quanto nos 

esforçamos para encontrar alguma coisa (como o design) que possa 

efetivamente melhorar (ou apenas tornar mais divertida) a condição dos 

homens, nada muda o fato de nos encontrarmos em um mundo em que 

não escolhemos existir, mas existimos. Ignorar ou tentar "melhorar" esse 

fato é a promessa da felicidade, ao passo que ter consciência dele é o 

requisito básico da alegria. 

Difícil é distinguir performance de vício. Reconhecer o quão naturalizada é 

nossa crença de que o melhor desempenho depende somente do mérito 

(e um tanto de sorte) pessoal: o mercado seleciona os "mais capacitados" 

e, do mesmo modo, a felicidade é uma recompensa que não pertence 

aos "fracassados". Consentir com isso implica, no mínimo, reduzir toda a 

potencialidade do design a uma compensação estrutural e contingente de 

um mundo irremediavelmente fascista e infeliz. 

Seja como for, acredito que ficar alegre é mui to mais difícil e mais 

significativo do que buscar a felicidade o tempo todo. Alegria não é o 

mesmo que felicidade. Parece haver na alegria um aspecto mais irônico, 

algo como " tudo vai de mal a pior, então sejamos felizes". Se na felicidade 

sempre resta uma desconfiança secreta de que algo de errado está prestes 

a acontecer, na alegria não há nada a perder, uma vez que sua satisfação 

não depende de nenhuma expectativa. 

Ora, se não foi possível escolher 

existir, resta-nos escolher o que 

essa existência, de aqui e de agora, 

e não do que poderia ter sido em 

qualquer outro mundo que não 

este que nos cerca, significa para 

nós. Não há escolha melhor ou 

pior, porque as próprias ideias de 

"melhor " e "p io r " dependem 

dessa escolha. Sabendo disso, 

aquela noção da felicidade como 

desempenho acaba parecendo 

uma justificativa simplista para uma 

serie de incongruências sociais na 

medida em que nos faz adiar esta 

escolha fundamental.

Fazer Design, no entanto, deveria 

envolver o exercício dessa escolha 

a todo instante. Afinal, muito além 

de uma performance voltada a 

potencializar nossa satisfação, trata-

se de um convite para a criação 

de novos significados por meio 

de nossas escolhas. Uma tentativa 

contínua de reconstruir cada objeto e 

imagem no momento em que novos 

olhares passam por eles. Uma cadeira 

de madeira, por exemplo, resulta de 

um olhar que compactou a madeira 

naquela configuração. Um olhar que 

nem mesmo continua lá e que talvez 

nem tenha existido da maneira como 

achamos que ele se deu. 

Eis a alegria potencial que nos é 

ofertada pelo design: interpretar o 

mundo como se nosso olhar fosse 

sua causa, só que sabendo que 

não é. A graça é essa, não esperar 

por nada além de significados 

temporários e, mesmo assim, 

continuar com a vontade de 

significar. É aquela capacidade 

de se surpreender com a mesma 

coisa, de executar cada reprise 

como uma atuação inesperada, 

não como quem cultiva um 

tesouro precioso, mas como quem 

tem a malícia de ser imprevisível. A ut
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Fazer Design, no entanto, deveria 
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Fonte: Abcdesign, Curitiba, n. 42, p. 12-13, abr./ maio/ jun. 2013.




