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O texto propõe uma reflexão acerca da utopia criada no meio social de que o ser 
humano tem que estar constantemente feliz e de que para isso ele tem que obter 
sucesso na sua vida por completo, o que engloba, por exemplo, a esfera profissional, 
pessoal e social. Nos dias atuais, o tema felicidade é visto em quase todos os lugares, 
já que esta se encontra presente em quase todas as fotos das redes sociais. Assim, 
apesar de falar que a felicidade seja algo tão óbvio, percebe- se que a forma de obtê-
la de forma plena, quando olhado historicamente mudou muito (2). O tema felicidade 
é debatido e estudado na literatura há vários séculos, não sendo algo específico da 
contemporaneidade, Platão já escrevia: “Não é verdade que nós, homens, desejamos 
todos ser felizes?” (1). Juntamente com Platão diversos filósofos e estudiosos 
escreviam sobre como a felicidade é a objetivo principal da vida. Este trabalho tem 
como objetivo refletir acerca das ideias criadas socialmente do que é felicidade e os 
métodos que se pode alcançá-la. Para obtenção de tais informações foram utilizados 
artigos encontrados em bases de dados do Google Acadêmico, usando descritores 
como utopia da felicidade e sucesso. Sob esse viés, se o indivíduo não alcança esse 
sucesso pleno, ele está fadado ao fracasso e ao insucesso criado conforme os moldes 
sociais. A criação de uma utopia da felicidade e sucesso pode adoecer um indivíduo, 
em questões psicológicas ou um estresse que pode afetar o corpo organicamente, já 
que a maioria não consegue obter ou concluir efetivamente essa fórmula criada pela 
sociedade para chegar nas realizações almejadas.(1) Os estudos relativos sobre o 
que é a felicidade mostram o quão importante é essa discussão no meio social. No 
entanto, o problema se dá devido a criação de fórmulas mágicas como ideais para 
alcançar os objetivos, que podem afetar o desenvolvimento social e pessoal do 
indivíduo quando não alcançados.(1) A felicidade, o sucesso e suas maneiras de obtê-

los são bastante comentadas na sociedade. Tamanha ênfase a partir de fórmulas 
prontas podem acarretar efeitos adversos no indivíduo, tais como alterações 
psicológicas, uma vez que os termos citados são bastante abrangentes ignorando a 
idiossincrasia do sujeito.(2) Em suma, fica evidente que estudar a felicidade é algo 
muito mais complexo do que se pode imaginar, devido aos vários séculos de estudos 
sobre o tema e a não conclusão de uma definição específica sobre o que é a felicidade 
e como obtê-la. Além disso, os estudos referenciados mostram como o modo de 
convivência na sociedade muda a objetividade da felicidade na vida do ser humano, 
estando relacionada diretamente com utopia do sucesso, uma vez que obtendo ele se 
encontrará a felicidade. 
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