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RESUMO 

 

O cinema pode exercer o papel de criticar e contestar modelos de vida da sociedade. E foi na 

sua capacidade de trabalhar uma representação crítica da vida cotidiana, que o filme Beleza 

Americana (1999), escrito por Alan Ball e dirigido por Sam Mendes foi escolhido para ser 

analisado. Nesta perspectiva, o presente trabalho tem por objetivo verificar como são 

representados os modelos de felicidade no filme Beleza Americana e a relação do personagem 

Lester Burnham com sua família. Para tanto, foram abordados os estudos de McMahon 

(2006) e Freire Filho (2011) sobre o conceito de felicidade. Esta pesquisa está alicerçada na 

abordagem qualitativa com o método de Análise do Discurso (ORLANDI, 2012; 

FOUCAULT, 2012). Evidenciamos que o filme cria um contraponto ao trazer o protagonista 

Lester Burnham rompendo com os paradigmas da sociedade, destacando a pressão sentida 

pelo indivíduo para responder todas as expectativas no qual a comunidade exerce. Para o 

personagem Burnham a busca da felicidade é alcançada por suas próprias regras, construindo 

diversos conflitos que fazem o espectador refletir sobre qual sociedade vive.  

Palavras-chave: Análise do discurso; Beleza Americana; cinema; felicidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The cinema can play the role of criticizing and challenging society's life models. And it was 

in their ability to work a critical representation of everyday life that the film American Beauty 

(1999), written by Alan Ball and directed by Sam Mendes, was chosen to be analyzed. In this 

perspective, this study aims to check how are represented the models of happiness in the film 

American Beauty and the relationship of the character Lester Burnham with his family. To 

this end, studies of McMahon (2006) and Freire Filho (2011) on the concept of happiness 

were addressed. This research is grounded in qualitative approach with Discourse Analysis 

method (ORLANDI, 2012; FOUCAULT, 2012). We noted that the film creates a 

counterpoint to bring the protagonist Lester Burnham breaking the paradigms of society, 

highlighting the pressure felt by the individual to answer all expectations in which the 

community exercises. For the character Burnham the pursuit of happiness is reached by its 

own rules, building various conflicts that make the viewer reflect on which society lives. 

Keywords: Discourse Analysis; American Beauty; cinema; happiness. 
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INTRODUÇÃO 

 

Beleza Americana
1
 foi o primeiro filme do diretor inglês Sam Mendes e alcançou 

sucesso de crítica e público, conquistando até mesmo a conservadora academia, ao se 

consagrar no Oscar de 2000, saindo da premiação com a conquista das categorias de: melhor 

filme, diretor, roteiro, fotografia e melhor ator para Kevin Spacey, que interpretou o 

personagem principal Lester Burnham
2
. A obra também obteve indicações na categoria de 

melhor atriz para Annette Bening ao interpretar Carolyn, e para a montagem e trilha sonora, 

sendo o maior indicado e vencedor da 72° edição do Oscar. 

Esta produção cinematográfica retrata o cotidiano de uma família americana de classe 

média e através do olhar do personagem principal, Lester Burnham, são narrados eventos 

ocorridos meses antes do acontecimento que causou a morte do protagonista. No início da 

película, temos um Lester deprimido e acomodado com a vida que leva, e é somente quando o 

personagem começa a questionar os valores que regem sua vida profissional e familiar, 

marcada por sofrimento e superficialidade na relação com sua esposa (Carolyn) e revoltas da 

filha adolescente Jane, que o protagonista inicia sua mudança.  

Através do protagonista Lester são mostrados alguns problemas da sociedade. Com 

efeito, é trabalhada a jornada de autoconhecimento e a relação do personagem com sua 

família e a sociedade. O cinema pode realizar o papel de criticar e contestar modelos da 

sociedade, e foi por possuir essas características que o filme Beleza Americana foi escolhido 

para este estudo, uma obra que possui como uma das suas qualidades o roteiro, ao representar 

de forma crítica a vida cotidiana. Pensando desse modo, o presente estudo procurou realizar 

uma discussão acerca do tema da felicidade e sua recorrência – ou crítica – no filme citado, a 

fim de discutir a seguinte problemática: como o filme Beleza Americana representa o modelo 

de felicidade? 

Para tanto, o desenvolvimento deste trabalho teve como objetivo geral analisar como o 

conceito de felicidade é retratado no filme e, de modo mais específico, objetivamos: 1) 

identificar as pressões sociais em torno do fenômeno da felicidade representada no filme 2) 

refletir sobre a transformação da felicidade em um bem de mercado e, 3) discutir sobre o 

papel do cinema na representação e diálogo com questões da sociedade.  

                                                           
1
 O nome do filme, Beleza Americana, sempre estará em negrito. Um recurso utilizado para destacar o 

título da obra do restante do texto. 
2
 Em itálico serão apresentados os nomes dos personagens do filme. 
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A inquietação de pesquisar como os indivíduos lidam com a felicidade surgiu depois 

da observação que o ser humano está cada vez mais estimulado a buscar seu máximo, 

gerenciando sua vida de uma forma que consiga aumentar sua alta performance, para assim 

poder se enquadrar nos modelos de felicidade comercializados. Dessa maneira, o trabalho 

pode contribuir para os estudos da área, trazendo novas perspectivas a partir dessa abordagem.  

No que se refere à perspectiva teórico-metodológica, essa foi centrada na Análise do 

Discurso, combinada com a pesquisa bibliográfica e alguns aspectos da análise fílmica. Para 

estudar como os personagens incorporam os discursos já instituídos e como o sujeito é 

influenciado, utilizamos a Análise do Discurso francesa, fazendo uso de autores como Orlandi 

(2012) e Foucault (2012). Para trabalhar os aspectos técnicos e usufruir melhor das 

características do filme, fizemos uso da análise fílmica, tomando como base a concepção de 

que para refletir sobre uma obra cinematográfica não é suficiente apenas vê-la, mas há a 

necessidade de revê-la e examiná-la tecnicamente a fim de ampliar seu registro perceptivo, 

pois analisar uma película é também situar essa obra num contexto e descobrir qual o seu 

papel e o lugar desse filme em um movimento ou tradição.   

Para a realização deste estudo, se fez necessário pesquisar o conceito de felicidade 

para melhor compreender a atual busca por este estado. Foi trabalhada no primeiro capítulo 

uma breve história sobre a felicidade, discutindo como ela foi definida pelos filósofos gregos 

e a contribuição de seus pensamentos para outras definições que surgiram, passando pelo 

conceito estudado pelo cristianismo, o iluminismo e pensadores como Freud (2011), 

demonstrando assim a difícil tarefa de possuir uma única definição para o tema. 

No capítulo seguinte, discutimos o cinema além do seu trabalho de entreter. 

Utilizamos autores para estudar as contribuições da sétima arte no debate das características e 

problemas da sociedade. Para complementar, foram estudados os conceitos de Indústria 

cultural e Cultura de massa. Em relação ao sujeito e sua busca pela felicidade, articulamos os 

conceitos de capital humano e alta performance, utilizando autores como Ferrer (2010), 

Freire Filho (2011), Paiva e Sodré (2011). E sobre consumo, usamos Baudrillad (2008) e 

Lipovetsky (2007). 

No último capítulo, tem destaque à análise do discurso do filme Beleza Americana, 

centrado na família Burnham, no qual também foi discutido o conceito de família com o 

objetivo de enriquecer a análise, além de fazer uso das discussões empreendias nos capítulos 

anteriores para aprofundar no estudo. Por fim, nosso trabalho é encerrado com as 

considerações finais, quando tecemos os últimos olhares sobre o objeto aqui estudado. 
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CAPÍTULO 1 - BREVE HISTÓRICO SOBRE A FELICIDADE 

 

Atualmente o tema da felicidade está cada vez mais em destaque, podendo ser 

encontrado nas mensagens publicitárias, em livros de autoajuda e pesquisas acadêmicas. Por 

ser um tema tão frequente pode parecer banal, mas ao aprofundar na sua história compreende 

o quanto é importante esse debate. Hoje, a felicidade foi transformada em um direito natural, 

o indivíduo sente o direito de ser feliz o que acabou se tornando uma obrigação, as pessoas 

antes poderiam aceitar não serem felizes, mas hoje acreditam em uma vontade divina ou na 

responsabilidade da sociedade em fornecer meios para alcançar a alegria, e se não conseguir 

esse objetivo é tido como um fracasso.   

Para entender os esforços atuais da sociedade para alcançar a felicidade, é importante 

analisar seu passado, que nem sempre foi feito de capítulos afortunados e também possui seus 

momentos obscuros. Outro ponto importante ao olhar para o passado é observar a maneira 

como homens e mulheres irão compreender a felicidade, já que essa percepção muda 

significantemente se comparar diferentes culturas e períodos de tempo. 

Nascida no mundo antigo da Grécia clássica e profundamente moldada pela 

tradição judaico-cristã para emergir como uma nova e radical força durante o 

Iluminismo, a felicidade e a busca por ela vêm desde então exercendo 

fascínio, influenciando de modo fundamental nossas expectativas e nossas 

experiências modernas. Está claro que é impossível compreender de forma 

adequada qualquer esforço contemporâneo para atingir a felicidade sem 

levar esse passado em conta [...] (MCMAHON, 2006, p. 14). 

 

É justamente na Grécia Antiga que surgiram os primeiros registros sistemáticos sobre 

a felicidade, conhecida na época como eudaimonia. Em um pequeno espaço de tempo 

filósofos como Sócrates, Platão, Aristóteles e Epicuro apresentaram ideias diferentes para o 

significado de eudaimonia. De tamanha importância são as contribuições desses pensadores, 

que até hoje são estudados esses filósofos e seus fundamentos, e muitas vezes são usados 

como base para entender algumas situações atuais. Logo depois da Grécia Antiga, os estudos 

continuaram em Roma, com a fundamentação filosófica da religião cristã, tendo como 

maiores propagadores Santo Agostinho e Tomás de Aquino. Depois, no iluminismo o 

contentamento é vista menos como um ideal divino e mais como algo a ser buscado e 

conquistado agora. 
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Definir felicidade é um problema reconhecido por muitos autores, consequência da 

pluralidade de seus significados e da dependência do momento histórico e social em que está 

inserida para ser definida para determinado grupo. Como na Grécia Antiga na qual a palavra 

que mais se aproximava do sentido de alegria era eudaimonia, que na sua etimologia significa 

eu (bem disposto) + daimon (aquele que possui um poder divino), mostra que a ideia de 

contentamento para os gregos estava ligado a um bem divino como afirma Oliveira (2015). 

Enquanto na maior parte das línguas indo-européias, a palavra moderna para felicidade 

tem a mesma origem de sorte, fortuna ou destino segundo McMahon (2006), no qual cita 

exemplos como a raiz de “happiness”, que em inglês happ significa acaso e fortuna, já no 

francês bonheur deriva de bon (bom) e o francês antigo heur (fortuna ou sorte). Em Italiano, 

espanhol e português felicità, felicidad e felicidade tem seu significado do latim felix (sorte, e 

algumas vezes destino). Com alguns exemplos foi demonstrado como na família das línguas 

indo-européias, a expressão de felicidade tem sua origem no terreno do acaso e da sorte. 

Na Grécia Antiga no século IV antes de Cristo, Sócrates acreditava na alegria como 

uma aspiração natural do homem e defendia que através de ações racionais os seres humanos, 

poderiam exercer o controle sobre suas vidas e assim eles seriam responsáveis por sua própria 

alegria. No período conforme escritores e poetas épicos aceitavam que o bem-estar humano 

está além de suas ações, passou a ser reconhecida como uma questão de sorte, destino ou 

controlada por deuses, enquanto Sócrates continuava a defender que para alcançar o 

contentamento o sujeito depende mais das suas ações do que de uma questão de sorte, afirma 

McMahon (2006). Enquanto outros filósofos se dedicavam a questões de lógica e assuntos de 

ciência natural, Sócrates insistia na importância da ética humana e tentava entender como o 

indivíduo poderia viver melhor. 

Aristóteles defende que mesmo a alegria se encontrando na atividade teórica, ela 

necessita de duas condições: a segurança econômica e a liberdade pessoal, sendo assim para 

Aristóteles a felicidade esta ao alcance de poucos, na realidade social da época do filósofo, os 

escravos e as mulheres não conseguiriam se sentir realizadas, por não possuírem as duas 

condições básicas citadas. Segundo McMahon (2006) Aristóteles concordava com a ideia 

grega de que a felicidade só deve ser analisada no final da vida, porque mesmo a pessoa mais 

próspera na velhice pode sofrer algum desastre. E discordava de Sócrates e Platão quando 

afirmavam que a virtude sozinha era capaz de garantir o conforto, Aristóteles argumentava 
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uma pessoa pode ter virtude, mas pode sofrer de muitos males e desventuras, assim não 

poderia ser considerada feliz. 

A filosofia é apontada como um dos meios que conduziria a condição de felicidade, 

levando em consideração a base de escritos como: Sócrates, Platão e Aristóteles que 

acreditavam na responsabilidade do homem para alcançar o conforto. Esses filósofos também 

tiveram mais uma contribuição significativa que foi a identificação da felicidade como o 

melhor estado de saúde humana, assim ficou para seus sucessores a responsabilidade de 

continuar a estudar a busca por ela. 

Epicuro também acreditava na filosofia como meio para se chegar à felicidade, ele 

buscou desenvolver uma filosofia com base na desorganização social, assim a alegria depende 

menos das relações sociais que do esforço individual afirma Sewaybricker (2012). Dentre as 

principais correntes filosóficas gregas, Epicuro ensinou a mais polêmica, tudo por causa da 

importância que ele conferia ao prazer, acabava sendo mal compreendido, tudo porque suas 

reflexões eram confundidas como um defensor do hedonismo. Entretanto, para Epicuro, 

mesmo sendo o prazer o que movimenta o homem, não é justificada uma busca inconsequente 

pelo prazer, é nesse aspecto que o epicurismo se difere do hedonismo. Epicuro acreditava que 

a atração pelo prazer é algo natural, assim como a tentativa de fugir das dores e confusões.   

[...] para Epicuro, o prazer verdadeiro, no sentido qualitativo e não 

quantitativo, advém da ausência da dor e do sofrimento, tanto no corpo, 

quanto na alma. No entendimento do filósofo, o segredo da felicidade estaria 

em atingir um estado de calma e tranquilidade de tal forma que não houvesse 

necessidades de satisfazer qualquer outro desejo (EPICURO apud Oliveira, 

2015, p. 27). 

 

A filosofia estudada na Roma Antiga não teve tanto destaque se comparada a praticada 

na Grécia, os filósofos italianos eram conhecidos pelo registro de sistematização das ideias 

gregas, de acordo com McMahon (2006). No meio das características da civilização romana, 

de absorver a cultura dos povos conquistados, um pensador apresenta ideias novas, Santo 

Agostinho o grande propagador da felicidade cristã. Será justamente o cristianismo o 

responsável por uma inversão de valores de um período, indo contra ao que os gregos 

defendiam e no qual os romanos estavam acostumados a acreditar, o sofrimento passou a ser 

sinônimo de alegria, de acordo com Sewaybricker (2012). 
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Para o cristianismo, não é possível encontrar a verdadeira felicidade na terra, na 

perspectiva de Vázquez (2008) a ética cristã prega uma única forma de obter o conforto, seria 

no céu como uma forma de recompensa da infelicidade terrena. Assim a realização ilusória 

substitui a real. A religião cristã tem a felicidade como centro do desenvolvimento da fé e de 

sua aceitação, recomenda a aceitação do sofrimento para alcançar a recompensa futura: 

“aqueles que tolerassem a dor hoje receberiam o prazer posteriormente” (MCMAHON, 2006, 

p. 99), o cristianismo propôs que a alegria não era apenas a resistência a dor, mas era 

consequência direta da dor.  A cruz um instrumento de tortura, acaba se transformando em um 

símbolo de conversão, um lugar de sofrimento transformado em algo espiritual. Defendem a 

existência de bons motivos para o sofrimento e a morte de Cristo, sua capacidade de sofrer é 

medida proporcionalmente a sua força de gerar experiências de bem-estar como afirma 

Mcmahon (2006). 

Santo Agostinho e Tomás de Aquino eram grandes propagadores da felicidade cristã, 

constantemente advertindo os indivíduos do quanto estavam distantes desse estado de 

contentamento, por consequência do “pecado original” realizado por Adão e Eva. Segundo 

Sewaybricker (2012) Santo Agostinho conseguiu unir filosofia e religião, o que proporcionou 

força política para a última, e seus argumentos filosóficos serviu como base teórica para a 

própria religião. Com seu trabalho, Santo Agostinho contribuiu bastante para o cristianismo 

prosperar e enfrentar as crises da Idade Média.   

Santo Agostinho tinha uma posição incisiva ao defender a impossibilidade do 

indivíduo ser feliz na terra, mas Tomás de Aquino possuía ideias menos radicais, afirmava a 

possibilidade de o homem ser feliz na terra, mas jamais seria uma alegria como a 

experimentada na companhia de Deus. “Segundo Aquino, aqui na Terra, poderíamos vivenciar 

uma ‘felicidade imperfeita’, experienciada enquanto não conhecíamos ainda a ‘felicidade 

perfeita’ no paraíso.” (OLIVEIRA, 2015, p. 28). O indivíduo pode desfrutar dos bens terrenos 

e do corpo, mas deve ter consciência que essa não é o verdadeiro bem-estar, porque para 

Tomás de Aquino a única maneira do ser humano alcançar todos os desejos é quando Deus se 

tornar o seu maior objetivo. 

[...] “Na felicidade final todo desejo humano será satisfeito”, garantia Tomás 

de Aquino, em uma garantia que exige uma pergunta. Não estava o 

cristianismo prometendo exatamente o que negava, “uma torrente de prazer 

perpétuo”, uma vida de êxtase eterno? Se o desejo humano seria 

recompensado lá, por que precisava ser tão negado no aqui e agora? Tomás 

de Aquino já tinha obtido avanços na aproximação entre a felicidade 
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imperfeita da terra e a felicidade perfeita do céu. Nos séculos seguintes, 

homens e mulheres tornariam as duas ainda mais próximas. (MCMAHON, 

2006, p. 153). 

 

O cristianismo prometia a felicidade em outra vida após a morte, mas negava o prazer 

na terra. A aspiração do sujeito para ser feliz, era visto como um indicador de punição a seus 

pecados, mas podendo ser visto como o caminho para a redenção, já que a dor é o caminho 

para a salvação segundo a religião cristã. Tomás de Aquino conseguiu aproximar a felicidade 

perfeita (de Deus) e imperfeita (da terra) com ideias menos extremistas, afirmava que o ser 

humano poderia ser feliz na terra, mas jamais seria uma alegria como a experimentada na 

companhia de Deus. “Com o cristianismo, todas as tentativas de aproximação da felicidade 

em vida terrena são vistas como um sinal de nossas fraquezas e imperfeições. Emerge assim o 

sentido da impossibilidade de ser feliz nesta vida” (OLIVEIRA, 2015, p. 29), ao acreditar na 

recompensa divina e aceitação do sofrimento como caminho para a salvação, o cristianismo 

fez da alegria terrena algo incompleta e errada, e que só na outra vida os sujeitos poderiam se 

sentir verdadeiramente felizes.  

Ao contrário das ideias do cristianismo, tem o pensamento ético moderno, dos 

filósofos iluministas e materialistas franceses do século XVIII, que defendem o direito do 

homem de ser feliz nesse mundo, mas acreditavam que a felicidade está num plano abstrato, 

ideal, fora das condições da vida social. Se houve uma preocupação principal, na qual 

originou muitas perguntas para os iluministas, foi como ter uma vida melhor, segundo 

McMahon (2006) as respostas apontavam para os homens e mulheres do século XVIII, 

portanto podiam ser encontradas através dos esforços e conhecimento humano a sua alegria e 

salvação. Sofrendo influência do iluminismo e da reforma protestante diversas mudanças 

foram acontecendo na sociedade. 

Os autores do iluminismo reconheceram a importância de trabalhos anteriores, como 

os filósofos da Antiguidade clássica que direcionaram suas respostas para a questão da 

felicidade, no qual consideravam algo que o ser humano podia conquistar. Mesmo com as 

semelhanças entre a felicidade do século XVIII e a eudaimonia clássica, de acordo com 

McMahon (2006), os pensadores iluministas prestavam maior atenção ao prazer e ao bem-

estar do que os pensadores clássicos. Para Platão e Aristóteles o prazer não tinha tanta 

importância em uma vida feliz, o sofrimento e o sacrifício eram aceitáveis. Inclusive Epicuro 

se enquadrava nessa categoria, porque mesmo defendendo o prazer, ele buscava minimizar a 

dor que maximizar o prazer, mas estava sempre subordinado ao objetivo de alcançar a paz. 
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Durante boa parte da história ocidental, a felicidade serviu como marca da 

perfeição humana [...] O iluminismo alterou fundamentalmente essa 

concepção, apresentando a felicidade como algo a que todo ser humano 

poderia aspirar nesta vida. Estado-padrão da humanidade, a felicidade não 

era um presente de Deus nem um golpe do destino, ou uma recompensa por 

um comportamento excepcional, mas sim um direito humano natural 

atingível, em tese, por qualquer homem, mulher ou criança. Na verdade, 

quando os seres humanos eram infelizes, argumentavam os pensadores do 

Iluminismo, alguma coisa devia estar errada: ou com suas crenças, ou com 

sua forma de governo, ou com suas condições de vida, ou com seus 

costumes. Mudássemos essas coisas – mudássemos a nós mesmos – e 

poderíamos, na prática, nos tornar o que éramos feitos para ser. A felicidade, 

na visão iluminista, era menos um ideal de perfeição divina e mais uma 

verdade óbvia, a ser perseguida e obtida aqui e agora (MCMAHON, 2006, p. 

28-29). 
 

Toda essa mudança na natureza das expectativas humanas não aconteceu de repente, 

primeiro a promessa de felicidade iluminista foi feita a um pequeno grupo de intelectuais e 

elite social e só depois começou a ser disseminada para outros grupos. McMahon (2006) 

afirma que no final do século XVIII, com as revoluções norte-americana e francesa, a alegria 

pôde buscar seu reconhecimento generalizado como ideal motivador. Um dos símbolos mais 

marcantes da mudança ideológica foi a Declaração de Independência dos Estados Unidos na 

qual Thomas Jefferson escreveu que todos os indivíduos tem o direito de buscar a felicidade. 

Já os franceses formularam a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, no ano de 

1789, na qual é garantida, no final do documento, a “felicidade de todos”. Com esses 

exemplos é compreensível que a luta para ser feliz possui uma longa história e continua até 

hoje.   

A felicidade é muito valorizada, chegando a ser comparada a própria vida e a 

liberdade, com o espaço de discussão cada vez maior, a alegria ao menos aparada pelas leis 

passa a ser democratizada. Muitos estrangeiros, no século XIX e XX chegavam aos Estados 

Unidos, em busca das promessas do país da felicidade, logo perceberam a diferença entre 

direito e realização desse anseio. Ao passar do tempo à busca por ela continua, de uma forma 

que cada vez mais as pessoas se cobram para alcançá-la, tornou-se possível imaginar o 

caminho para a felicidade, a partir que esse mundo se tornou menos suscetível à sorte e as 

mãos de Deus para conseguir ser feliz. 

Freud (2011) voltou seus estudos para entender o propósito e a intenção da vida dos 

seres humanos. Segundo ele, os sujeitos lutam pela alegria e querem que esse sentimento 

perdure e que não seja apenas um momento passageiro. Segundo McMahon (2006), com a 

necessidade humana de se defender do sofrimento, o indivíduo busca o autoengano e algumas 
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escolas de psicologia contemporânea prometem para seus pacientes a “felicidade autêntica”, 

uma afirmação no qual acaba indo de encontro aos ensinamentos de Freud (2011), já que ele 

nunca prometeu curar o destino da condição humana. 

Parecido com o ideal de alegria apontado por Epicuro, Freud (2011) acredita no 

conceito ligado a busca pelo prazer, sendo que ao mesmo tempo deve se evitar a dor e o 

desprazer.  Freud (2011) defende a felicidade sendo um dos principais objetivos do homem, 

no qual pode ser resumido na teoria freudiana, na conquista do prazer e evitar a dor, mas 

recordar que a alegria é um fenômeno episódico, por tanto não vai durar muito tempo, seria 

um sentimento momentâneo. 

A luta pela felicidade está condenada desde o início, lembra McMahon (2006) 

internamente pela própria natureza da configuração mental do indivíduo, e externamente pela 

natureza. Freud (2011) afirma que outros autores já tinham notado a insaciabilidade do desejo 

humano, no mesmo momento com um desejo realizado logo é substituído por outro, uma 

busca sem fim pelo próximo objetivo. Além disso, os seres humanos são feitos de um modo a 

sentirem prazeres em um curto período, enquanto conseguem pouca satisfação de uma 

situação duradoura, quando o prazer é prolongado acaba produzindo um sentimento de 

contentamento moderado. 

Enquanto a alegria do indivíduo é restrita a sua constituição, a infelicidade é menos 

difícil de experimentar, Freud (2011) aponta três direções que o sofrimento ameaça o homem: 

a do corpo ao sofrer com a decadência, o sofrimento e a ansiedade como sinais de aviso do 

mundo externo, que pode se voltar contra o próprio indivíduo, e por último os 

relacionamentos com outras pessoas, Freud (2011) exemplifica que nunca o ser humano fica 

tão vulnerável a dor como quando está amando, sendo que encontrará a infelizes quando 

perder o amor. Com todas essas possibilidades de sofrimento, é compreensível que os homens 

tenham se acostumado a moderar a busca pelo conforto, para alguns ao conseguir escapar da 

infelicidade ou vencer o sofrimento já se consideram uma pessoa realizada.  

Na perspectiva de Freud (2011) existem alguns métodos extremistas para fugir do 

desprazer, como o isolamento voluntário, para manter distância das pessoas e do mundo 

externo essa é uma forma de se defender, assim pode alcançar a alegria da quietude. Mais uma 

alternativa para fugir da dor, seria o sujeito influenciar o próprio organismo, interferir na 

natureza para ela sujeitar-se a vontade humana, trabalhar para o bem de todos. Outro método 

para influenciar é o químico, a intoxicação, Freud (2011) lembra-se das substâncias que pode 
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provocar sensações prazerosas, que altera sua sensibilidade. Alguns desses intoxicantes são 

tão apreciados, que constantemente são usados, como uma forma de amortecer os problemas 

da vida, mas são os mesmos no qual podem causar forte dependência e são perigosos. Freud 

(2011) reforça os muitos caminhos a seguir para chegar à felicidade, mas afirma que nenhum 

deles é capaz de ser percorrido com segurança.  

Além da insegurança dos caminhos para se chegar à felicidade, o indivíduo ainda tem 

que enfrentar outros desafios como, a civilização que impõe sacrifícios ao homem, como 

seguir diversas regras e corresponder às expectativas da sociedade, com tantas pressões e 

controle é visível o porquê da dificuldade de conseguir ser feliz atualmente. Freud (2011) 

destaca o homem civilizado acaba fazendo a escolha de trocar diversas possibilidades de ser 

feliz por uma parcela de segurança, controlando muito dos seus instintos para poder se 

enquadrar na segurança da sociedade que faz parte. 

Atualmente é compreendido com maior facilidade pela sociedade, que para estudar a 

alegria é necessário levar em consideração as condições sociais, Vázquez (2008) exemplifica, 

um homem na miséria e constantemente explorado, não tem como ser feliz. É preciso ser 

analisado o meio no qual vive esse indivíduo, qual o conceito de felicidade que sua 

comunidade determina, porque vários fatores interferem. Vázquez (2008, p. 159-160) explica, 

[...] é preciso considerar os nexos entre felicidade e as relações sociais que 

contribuem para forjar dela uma imagem que os indivíduos assimilam. 

Assim, por exemplo, numa sociedade na qual domina a propriedade privada 

e na qual o homem vale, antes de tudo, não pelo que é, mas pelo que possui, 

a felicidade se resume na posse de bens materiais e, particularmente, na 

aquisição daquilo que tem o poder de adquirir todos os objetos e de 

emprestar a seu possuidor um verdadeiro ser, ou seja: o dinheiro. Numa 

sociedade assim constituída, a felicidade se resume, portanto, na satisfação 

do “espírito de posse” [...] o sistema econômico-social dá um conteúdo 

concreto ao conceito da felicidade [...] por sua vez, a busca dessa felicidade 

contribui, também, para fortalecer e desenvolver o sistema. Assim, vemos 

como uma sociedade determinada forja o seu próprio conceito de felicidade, 

e como este conceito corresponde, por sua vez, às necessidades das forças 

sociais empenhadas na manutenção da sua estrutura social. 

 

Na atualidade, a felicidade é reduzida às tendências egoístas da sociedade, na qual o 

dinheiro e a propriedade privada são apresentados como elementos onipotentes (ideologia do 

“ter”), mas a humanidade tem a possibilidade de buscar outro tipo de felicidade (ideologia do 

“ser”). É justamente dessa maneira que Beleza Americana representa a sociedade, na qual os 



20 
 

indivíduos, ao seguirem o modelo vigente na busca por parecer bem-sucedidos, acabam por 

esquecer o que realmente poderia fazê-los felizes. 

Mesmo com todos os estudos e teorias levantas é difícil esclarecer o que seria 

definitivamente a alegria, pois como defende o filósofo Immanuel Kant “o conceito de 

felicidade é tão indeterminado que, embora todo mundo queira alcançar a felicidade, nunca se 

consegue dizer de forma definitiva e coerente o que é que realmente deseja e quer” (KANT, 

2002, p. 27). Kant defendia que quanto mais se dedicava a razão de desfrutar a vida mais o 

homem se afastava da verdadeira felicidade. Por ser algo tão subjetivo, é difícil encontrar uma 

definição acabada, porque o que faz uma pessoa feliz pode não ter o mesmo efeito em outra. 
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CAPÍTULO 2 - FELICIDADE E CINEMA 

 

2.1 A Indústria cultural e a Cultura de massa 

 

Estudar a história da felicidade e seu significado para a sociedade atual implica para 

este trabalho, discutir o fenômeno conhecido como Indústria Cultural, esse termo foi utilizado 

pela primeira vez por Adorno e Horkheimer no capítulo O iluminismo como mitificação das 

massas no ensaio Dialética do esclarecimento, em 1947, eles observaram que a cultura estava 

sendo transformada em mercadoria pelo sistema industrial capitalista, com isso as culturas 

eruditas foram perdendo seu valor de autenticidade.  

Adorno e Horkheimer chamam atenção para a dominância do capitalismo na produção 

cultural, o que traria consequências no sistema de consumo da arte erudita, as pessoas teriam 

dificuldade para ter acesso ao produto original, adquirindo de forma mais fácil à cópia, com a 

reprodutibilidade técnica o maior atingido na obra de arte é sua aura, que pode ser definida 

como a única aparição de uma realidade distante. Com as técnicas de reprodução aplicadas às 

obras de artes, acabou modificando a relação da massa com a arte, além de perder a aura, ao 

depreciar o caráter daquilo que só é dado uma vez, afirma Walter Benjamin (2000).  

Em meados do século XX, o poder industrial teve um maior crescimento, a 

colonização da África e dominação na Ásia estavam em seu auge, de acordo com Morin 

(2009) a segunda industrialização é a do espírito, a segunda colonização passa a ser sobre a 

alma, a cultura e a vida privada agora fazem parte da indústria. Essas mercadorias são mais 

humanas, prometendo vender o amor e a felicidade, ou seja, a subjetividade acaba também 

virando um produto. 

[...] Não há dúvida de que já o livro, o jornal eram mercadorias, mas a 

cultura e a vida privada nunca haviam entrado a tal ponto no circuito 

comercial e industrial, nunca os murmúrios do mundo – antigamente 

suspiros de fantasmas, cochichos de fadas, anões e duendes, palavras de 

gênios e de deuses, hoje em dia músicas, palavras, filmes levados através de 

ondas – não haviam sido ao mesmo tempo fabricados industrialmente e 

vendidos comercialmente. Essas novas mercadorias são as mais humanas de 

todas, pois vendem a varejo os ectoplasmas de humanidade, os amores e os 

medos romanceados, os fatos variados do coração e da alma (MORIN, 2009, 

p.13-14). 

 



22 
 

O surgimento da Terceira Cultura, oriunda do cinema, do rádio, da imprensa e da 

televisão se projeta ao lado das culturas clássicas, como as religiosas ou humanas, e a 

nacional. E só a partir do reconhecimento da Terceira Cultura pela sociologia americana, que 

a denomina: mass culture.  Morin (2009) afirma que a cultura de massa, seguindo as normas 

da fabricação industrial, propagadas pelas técnicas de divulgação maciça, tem destino a uma 

massa social, ou seja, chegará a um número maior de indivíduos independente das estruturas 

internas da sociedade. 

A cultura de massa sofreu críticas e resistência dos intelectuais, porque a 

consideravam como uma mercadoria cultural ordinária, feia ou como era conhecida nos 

Estados Unidos: kitsch, existia uma divisão explícita entre alta cultura e cultura de massa. 

Também foi analisada pelos marxistas, os responsáveis por uma crítica de esquerda, que em 

sua visão essa forma de cultura de massa era mais um modo do capitalismo de desviar as 

massas dos problemas importantes, seria o novo ópio do povo.  

Já na perspectiva de Morin (2009) as fronteiras culturais são abolidas pelo mercado 

comum da mass culture, sendo criadas camadas de identificação com a      nova cultura em 

seu interior, o autor cita o exemplo como o cinema de arte e o de circuito popular que cada 

um deles possuiu seu público específico, mas lembra de que essa separação não é a mesma 

que acontece com as classes sociais. E vai além ao defender “a cultura industrial é o único 

grande terreno de comunicação entre as classes sociais: o operário e o patrão cantarolarão Piaf 

ou Dalida [...] terão (quase no mesmo instante) visto o mesmo filme” (MORIN, 2009, p.41). 

Mas o autor reconhece a produção cultural constrói seu público de massa, essa cultura é 

determinada pelo comércio, ela se adapta aos tabus da sociedade para poder se adequar a lei 

do mercado.  

 [...] A cultura de massa, no universo capitalista, não é imposta pelas 

instituições sociais, ela depende da indústria e do comércio, ela é proposta. 

Ela se sujeita a tabus (da religião, do Estado, etc.), mas não os cria; ela 

propõe modelos, mas não ordena nada. Passa sempre pela mediação do 

produto vendável e por isso mesmo toma emprestadas certas características 

do produto vendável, como a de se dobrar à lei do mercado, da oferta e da 

procura. Sua lei fundamental é a do mercado (MORIN, 2009, p.46). 

 

Adorno (2002) possui um posicionamento mais pessimista, ao afirmar que toda cultura 

de massa é idêntica, o cinema não tem mais necessidade de transparecer se é de arte, agora 

além de serem negócios são instrumentos de ideologia, que deverá legitimar o “lixo” no qual 
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a indústria produz de propósito. O cinema se definiu como indústria, o seu rendimento toma o 

espaço de discussão sobre a necessidade social desse produto.    

Mesmo com ideias menos radicais se comparado a Adorno, Morin (2009) destaca que 

o cinema, depois da crescente produção de longas metragens, tende ao sincretismo, segundo 

ele seria a palavra que melhor se adapta para traduzir a tendência de homogeneização, para 

transformar em denominador comum a diversidade do conteúdo. Assim a homogeneização da 

produção se prolonga na unificação do consumo, que busca diminuir a barreira entre as 

idades, para assim conseguir atingir maior público e conquistar maior bilheteria. Dessa 

maneira o mercado dificulta a produção e distribuição dos filmes que não sigam as regras, 

obras experimentais são vistas com receio pela indústria cinematográfica. Essas obras buscam 

meios alternativos para sua produção e dependem, muitas vezes, de festivais para conseguir 

espaço em uma sala de cinema. A cultura de massa tem seus pontos negativos, porém Morin 

(2009) também destaca o lado positivo, tendo como exemplo o cinema que foi o primeiro a 

reunir os espectadores de todas as classes sociais urbanas e até camponesas, a acessibilidade a 

arte se tornou ampla.  

 

2.2 O cinema além do seu poder de entretenimento 

  

Um filme passa por muitos processos para chegar até o público, sendo que na maioria 

das vezes o espectador desconhece todas as etapas, “em geral não pensamos nesta complexa 

máquina internacional da indústria, comércio e controle cinematográficos; para nós, cinema é 

apenas essa estória que vimos na tela, de que gostamos ou não, cujas brigas ou lances 

amorosos nos emocionaram ou não” afirma Bernardet (1985, p. 124). Para alguns, cinema é 

apenas uma diversão, algo para entreter, mas mesmo o último lançamento o blockbuster do 

momento representa e significa algo, indo além do poder de entretenimento de um filme.  

O cinema com toda sua magia de envolver consegue iludir o público, parece tão 

verdadeiro, logo dá para fazer de conta durante o filme, que é real, para entender esse 

encantamento basta voltar a um episódio da história do cinema. Foi na tela do Grand Café, 

com alguns filmes curtinhos, gravados com câmera parada, em preto e branco e sem som, no 

qual uma obra em especial emocionou a plateia, a imagem de um trem chegando à estação, 

pela forma que foi gravado a locomotiva vindo de longe até encher a tela, trouxe a ilusão no 

qual o trem iria passar entre a plateia, que levava um susto. Mesmo as pessoas sabendo de não 
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se tratar de algo real, mas de uma ilusão, a novidade não era ver um trem em movimento e 

sim a ilusão de ser atropelado por um. O criador desse filme foi Georges Méliès, um homem 

de teatro que trabalhava com mágica, foi um dos precursores do cinema, realizou diversos 

filmes e trouxe a ilusão de suas mágicas para o cinema. 

Um pouco como num sonho: o que a gente vê e faz num sonho não é real, 

mas isso só sabemos depois, quando acordamos. Enquanto dura o sonho, 

pensamos que é verdade. Essa ilusão de verdade, que se chama impressão de 

realidade, foi provavelmente a base do grande sucesso do cinema. O cinema 

dá a impressão de que é a própria vida que vemos na tela, brigas verdadeiras, 

amores verdadeiros. Mesmo quando se trata de algo que sabemos não ser 

verdade, como o Pica pau amarelo ou O mágico de Oz, ou um filme de 

ficção científica como 2001 ou Contatos imediatos do terceiro grau, a 

imagem cinematográfica permite nos assistir a essas fantasias como se 

fossem verdadeiras; ela confere realidade a estas fantasias (BERNARDET, 

1985, p. 125-126). 

 

O cinema trabalha com a ilusão, mas não se pode esquecer a realidade, como defende 

Bernardet (1985, p. 216) ao dizer que “na tela ficou uma mágica com toda a força de uma 

realidade. No cinema, fantasia ou não, a realidade impõe-se com toda a força”. O autor debate 

o quanto é prejudicial o discurso no qual a classe dominante tentou transmitir, com a ideia de 

a sétima arte ser natural, portanto a realidade colocada na tela se expressaria sozinha, dessa 

maneira negavam a interferência da pessoa na qual faz cinema e eliminavam a ideia de que 

filmes representam um ponto de vista e a ideologia de quem o produz. Bernardet (1985) 

rebate essa ideia, ao exemplificar que nunca uma máquina pode significar algo em si, ela vai 

passar a significar quando alguém se apropriar dessa máquina e assim representar o que esse 

alguém desejar.  

A história do cinema é em grande parte a luta constante para manter ocultos 

os aspectos artificiais do cinema e para sustentar a impressão de realidade. O 

cinema, como toda área cultural, é um campo de luta, e a história do cinema 

é também o esforço constante para denunciar este ocultamento e fazer 

aparecer quem fala. (BERNARDET, 1985, p. 131). 

 

Bernardet (1985) é cauteloso aos que defendem o cinema como um meio de pura 

alienação e manipulação, lembra que essa afirmação é carregada de desprezo pela produção 

cultural industrial, bem como pelo público de massa, é preciso lembrar que os espectadores 

cinematográficos não são passivos, ao ver e assimilar um filme, as pessoas transformam e 

interpretam aquela mensagem em função de suas vivências, inquietações, ideologias e 

aspirações. A sétima arte entra na vida do espectador como um dos elementos no qual 



25 
 

constrói a sua relação com o mundo, e não como o único a determinar sua relação com o 

mundo.  

 [...] Não é suficiente constatar que o cinema fascina e inquieta: os poderes 

públicos e o privado pressentem também que ele pode ter um efeito 

corrosivo e que, mesmo controlando, um filme testemunha. Noticiário ou 

ficção, a realidade cuja imagem é oferecida pelo cinema parece terrivelmente 

verdadeiro. É fácil perceber que ela não corresponde necessariamente às 

afirmações dos dirigentes, aos esquemas dos teóricos, à análise das 

oposições. Em vez de ilustrar esses discursos, acontece ao cinema de acusar 

a inutilidade deles. [...] O filme tem essa capacidade de desestruturar aquilo 

que diversas gerações de homens e Estado e pensadores conseguiram 

ordenar num belo equilíbrio. Ele destrói a imagem do duplo que cada 

instituição, cada indivíduo conseguiu construir diante da sociedade. A 

câmera revela seu funcionamento real, diz mais sobre cada um do que seria 

desejável de se mostrar (FERRO, 1992, p.85-86). 

 

Por tudo no qual o cinema pode representar e significar, Ferro (1992) defende uma 

análise do filme não apenas do ponto de vista semiológico. Porque já não se trata apenas da 

estética ou da história do cinema, não deve ser observado apenas como uma obra de arte, mas 

sim como um produto, imagem-objeto, suas significações não são unicamente 

cinematográficas. A análise não deve ser apenas sobre o filme, mas deve ser olhada sua 

abordagem sócio-histórica, é preciso considerar o mundo ao seu redor e com o qual se 

comunica essa obra cinematográfica. É necessário analisar cada aspecto da película, como o 

cenário, o roteiro, as relações do filme até com elementos não propriamente cinematográficos, 

mas que possuem influência no resultado final, como o diretor, a produção, o público, a 

crítica, o regime político do local que foi produzido e a realidade da sociedade. Dessa maneira 

pode chegar à compreensão não apenas da obra, mas também da realidade que ela representa. 

Aderindo ao seu papel enquanto um mecanismo, logo pode trazer e elucidar 

questionamentos, o cinema, enquanto arte pode exercer o papel de criticar e contestar modelos 

da sociedade. A partir das possibilidades trazidas pela arte cinematográfica, entendesse que o 

filme Beleza Americana engendra, em seu contexto narrativo, discussões latentes e agudas 

no que tange ao denominado american way of life (ou 'estilo de vida americano') na 

capacidade de trabalhar uma representação ácida da vida cotidiana, chamando a atenção pelos 

seus temas polêmicos. Há fatores inerentes ao contexto da obra na qual, certamente, merecem 

discussões mais profundas e geram questionamentos aos quais se propõem e deixam a obra 

traçar paralelos entre o público que a prestigiou e os personagens apresentados. 
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O cinema coloca na tela pedaços da própria realidade. Essa é a interpretação que a 

sétima arte tenta “impor”, segundo Bernardet (1985, p.7), que mesmo com as mudanças que 

aconteceram, ainda é forte essa maneira de entender o cinema. Não importa a discussão sobre 

reproduzir ou não a realidade, o mais relevante seria o que dizem os filmes e qual o seu 

conteúdo. Já que o cinema é um meio de comunicação de massa, e como tal, faz circular na 

cultura as concepções e paradigmas sociais produzidos em uma época. Por isso que ao 

analisar um filme pode encontrar uma compreensão de como se manifestam as motivações, 

preocupações e desejos das pessoas de determinado período, ao observar as representações 

culturais e comportamentais de um filme. 

Beleza Americana estreou em 1999, ganhou cinco Oscars e fez sucesso entre os 

críticos e o público, o que poderia levar ao julgamento que seria mais um blockbuster 

produzido por Hollywood. Mas elementos do filme o aproximam do cinema independente, 

como a estética (direção de fotografia e edição) e o seu roteiro de crítica contundente ao 

american way of life. É justamente por sua forte crítica e representação da realidade, que 

Beleza Americana foi escolhido para este estudo. Como afirma Vanoye e Goliot-Lété (2009), 

é permitido utilizar um filme para analisar uma sociedade, na medida em que ele vai 

representando direta ou indiretamente a realidade, já que se espera que um filme fale algo do 

presente, diga alguma coisa do contexto em que foi produzido.  

Quando encontrada uma rosa sem espinhos nem cheiro, seu diferencial é sua beleza. 

American Beauty (Beleza Americana) é uma rosa com essas características, bastante 

cultivada nos Estados Unidos. Seu nome foi escolhido para ser o título do filme do diretor 

Sam Mendes, associando-a a uma sociedade que vive de aparências, que prefere esconder 

seus problemas. As rosas vermelhas aparecem frequentemente nas cenas, para reforçar o 

discurso de como os indivíduos vivem de aparências; enquanto a narrativa vai desconstruindo 

a vida que os personagens fingem viver, e na sequência vai construindo para o espectador 

como esses indivíduos são realmente.  

Por possuir características de cinema alternativo e conquistado o sucesso de um filme 

blockbuster, Beleza Americana se aproxima do cinema pós-moderno. Como afirma Pucci Jr. 

(2006) à película pós-moderno evita se distanciar do grande público, mantendo uma relação 

ambivalente entre a cultura de massa e o pós-modernismo, ao contrário do que acontecia nos 

filmes tidos como Moderno, no qual possuía diretores como Godard e Glauber Rocha, sendo 

exemplos de cineastas que criavam obras difíceis de serem compreendidas pelo espectador. 
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O cinema pós-moderno ao fazer uso de elementos dos filmes de entretenimento, 

acaba criando um discurso original. Podendo assim ser identificado elementos 

socioeconômicos na película que refletem as ansiedades e temores reais, e mesmo que não 

consiga captar essa mensagem contida no filme, não é excluído esse espectador da imersão e 

entendimento da obra. 

Segundo Jameson (apud PUCCI JR., 2006) outra característica dos filmes pós-

moderno é a nostalgia, seria a necessidade de criar simulacros do passado, para consumo e 

compensação aos espectadores. O autor ainda afirma que a película de nostalgia é formada 

pelo pastiche e enfatiza para não confundir com a paródia, mesmo as duas usarem recursos de 

intertextualidade. O pastiche é considerado uma obra inofensiva, porque não teria o mesmo 

senso de humor e a sátira que forma a paródia.  

Tendo seu roteiro crítico o filme Beleza Americana foi escolhido para essa análise, ao 

conseguir demonstrar a angústia dos personagens para se encaixarem no modelo normativo, e 

assim serem aceitos, o filme aponta que, caso estes consigam se encaixar no modelo exigido, 

eles estarão mais próximos dos conceitos de felicidade propagados pelo filme. É justamente 

por sua forte crítica e representação da realidade, que Beleza Americana foi escolhida para 

este estudo.  

 

2.3 O Capital humano e o Consumo 

 

A inquietação de pesquisar como os indivíduos lidam com a felicidade surgiu ao 

observar o ser humano no qual se encontra cada vez mais estimulado a buscar seu máximo, 

gerenciando sua vida com o objetivo de alcançar a alta performance para se enquadrar nos 

modelos de felicidade comercializados pela indústria cultural. Como afirma Freire Filho 

(2011), esta realização não se trata apenas de uma necessidade econômica, mas de uma 

doutrina em busca da autorrealização, do desejo de ser mais, do desafio e da superação, 

fazendo assim parte do imaginário contemporâneo e do reconhecimento do mito da 

onipotência. Atualmente os bens subjetivos foram transformados em produtos, como se ao 

seguir certas regras e padrões resultaria em um objetivo já determinado. É como se o 

indivíduo tivesse trabalhando em uma empresa e não lidando com a subjetividade. Segundo 

Ferrer (2010, p. 171-172), 
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Distrair-se, viajar, consumir, participar de eventos de massa. Esse tem sido o 

campo de treinos da personalidade. É a taylorização da subjetividade: 

correntes humanas, reação em série, colossal arco voltaico de carne humana. 

Tudo isso estabelece “contato” e para compreender sua dinâmica é 

necessário prestar atenção à inquietude emocional das multidões e também 

às suas manifestações psíquicas e eróticas. [...] nos salões de dança observar-

se não tanto a manifestação estética de um laço social enraizado, mas a 

obsessão moderna pelo movimento, que é paralela às exigências 

organizativas de fábricas e de escritórios, onde também se encontram e 

ajustam as “peças aproveitáveis” do corpo de acordo com um compasso 

rítmico, na melhor síntese possível de cronometragem, sincronização e 

eficácia. 

 

Ao tratar a subjetividade como um produto, o ser humano é pensado como uma forma 

de capital, transformado em um recurso econômico aplicado a produção, logo segue regras de 

gerenciamento para resultar em bem-estar psicológico e maior produtividade, como pode ser 

observado pelos muitos estudos no meio econômico e da educação, os quais indicam a 

importância de investimento no capital humano, afirma Freire Filho (2011). A teoria do 

capital humano foi desenvolvimento pelos economistas associados à Escola de Chicago. Estes 

estudiosos (T. W. Schultz, Jacob Mincer e Gary S. Becker) fizeram inicialmente uma análise 

para perceber a correlação entre os padrões na renda de um indivíduo tem na vida e as 

decisões de investimentos em atividades como escolaridade e formação profissional. Mas, 

com o tempo, a história do capital humano passou a ter um quadro de referências maior, 

passando a contemplar outros elementos como aceitar todas as condutas e emoções humanas 

assim levaria valor social ao homem, e ao mesmo tempo contribuísse para o maior poder 

econômico das organizações. Segundo Freire Filho (2011) com o novo esquema de 

interpretação, no qual o ser humano é seu próprio capital, o seu produto e sua fonte de 

rendimento. Dentro dessa realidade, o indivíduo passa a ser o microcosmo de uma empresa 

liberal, aberto a concorrência e a competição. 

 [...] o capital humano, conceito-chave utilizado pelos países do centro 

capitalista mundial para colocar a educação ou a formação no centro de suas 

políticas sociais. É um conceito comum a organizações como o Banco 

Mundial, a Organização de Cooperação para o Desenvolvimento Econômico 

(OCDE) e a Comissão Europeia. Na visão dessas organizações, as políticas 

educacionais articulam-se estreitamente às políticas de geração de empregos 

e às políticas macroeconômicas. Fala-se aí, então, da ‘importância crucial do 

investimento em capital humano’ (PAIVA; SODRÉ, 2011, p.15). 

 

Esse capital cria valor não pela força de trabalho externa do empregado e nem pelo 

conhecimento adquirido em técnicas objetivas, e sim pelo saber do sujeito, como algo 
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imaterial, afirmam Paiva e Sodré (2011). Os autores apontam o quanto ainda é cedo para 

concluir as consequências de termos um modelo educacional inspirado por uma lógica 

econômica, mas defendem a disciplina escolar e sua tendência em cada vez mais reproduzir a 

disciplina do trabalho, com o único objetivo de transmitir o conhecimento técnico necessário 

para a manutenção do modelo de economia, assim como realizar a integração da ideologia por 

levar a legitimação e a aceitação do mercado.  

Paiva e Sodré (2011) continuam ao apontar o liberalismo e utilitarismo como 

instrumentos organizacionais e ideológicos usados para transformar a escola num dispositivo 

de fornecimento de capital humano para o mercado, desprezando assim a doutrina humanista 

da educação, sendo ela responsável pela formação integrada do homem, cidadão e do 

trabalhador, suas normas e valores são colocar os aspectos sociais em primeiro plano da 

existência humana, conhecido como capital social. Mas quando a economia defini a 

orientação da moralidade, a doutrina humanista continuará em segundo plano, os economistas 

e os tecnoburocratas instalam-se como novos pedagogos, buscando direcionar os rumos 

educacionais segundo as regras do capitalismo. Para sustentarem o capital humano, usam 

expressões como “mercado educativo” e “educação de qualidade” tudo isso para naturalizar a 

ideia de educação como uma mercadoria com valor de uso econômico, Paiva e Sodré (2011) 

defendem que essa naturalização não é só econômica, mas também simbólica, o que implica 

diretamente em um trabalho ideológico dessas organizações.  

A mídia também tem papel importante, em relação à propagação da teoria do capital 

humano, com suas muitas matérias produzidas pela imprensa mostram ao leitor como 

controlar suas emoções, tempo, interações sociais com o objetivo de melhorar seu 

desempenho, a sua popularidade. O caminho é indicado, tudo para levar a maximização das 

potencialidades internas, são usados conselhos de profissionais de relações humanas a 

psicólogos, tudo para encorajar o indivíduo a agir de maneira sistemática, para acumular 

qualidades que os deixe em posição de vantagem em relação a concorrência, que encontramos 

por toda a esfera da vida. 

Freire Filho (2011) expõe o início controverso sobre a noção de capital humano, 

muitos criticavam esse termo e sua interpretação, porque acreditavam que ele tratava os 

indivíduos como escravos ou máquinas, mas com o passar do tempo a expressão e a análise 

foi totalmente incorporadas pelas disciplinas acadêmicas e pelo público. A maior parte da 

população desconhece a fundamentação teórica da abordagem econômica dos 
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comportamentos humanos criados por pioneiros como Becker, T. W. Schultz e Jacob Mincer, 

mesmo aqueles que ignoram os detalhes do conceito do capital humano sentem-se 

estimulados, a agir programaticamente para adquirir conhecimento, construindo redes de 

contato e características que os deixe em posição de vantagem nas relações de concorrência. 

Freire Filho (2011) vai além, ao se aproximar da questão, quando nem mesmo a sociabilidade 

doméstica escapa desse princípio instrumental, ao desfrutar da companhia dos entes queridos 

é enquadrado na oportunidade de descansar das tensões e para a recuperação de energias 

psíquicas. O que antes seria algo natural está ao lado de quem ama, agora representa uma 

operação importante para se alcançar a alta performance. 

Alta performance expressão muito usada atualmente, para representar a corrida 

incessante do indivíduo para alcançar o seu máximo, Freire Filho (2011) faz um resumo sobre 

a história e significados da palavra, para compreender melhor seu papel. Performance é uma 

noção tipicamente moderna, surgiu após a revolução industrial, tem sua origem do francês 

antigo parfomance (século XIII), traduzido para cumprimento, o termo foi adotado pela 

língua inglesa em 1839, com a grafia que já conhecemos, performance. O prefixo per é o 

mesmo empregado na composição de perfection, a princípio o termo remete, a um movimento 

de transformação, “uma perfeição que se forma. Dito de outra maneira, performance remete, 

originariamente, a um processo de aperfeiçoamento em fase de realização ou prestes a 

consumar-se.” (FREIRE FILHO, 2011, p.38). Mas logo no início essa palavra, fazia parte do 

vocabulário dos entusiastas das corridas de cavalo, para apostar com algum embasamento, os 

turfistas observavam as performances do animal. Só a partir de 1876, o conceito é deslocado 

dos animais aos esportistas (lutadores, corredores, etc), passa assim a abranger as atividades 

humanas. Já no século XX, a noção de performance passa a ser utilizado para diferenciar 

máquinas, começa a se exaltar o maior grau de desempenho. Mas é a partir de 1924, que a 

palavra é caracterizada, em francês, um recorde, transmitindo a ideia de uma superação 

excepcional de resultados. Logo em seguida, o termo é usado, em países anglófonos, como 

uma forma de classificar os seres humanos, ao realizar uma bateria de testes, que possuíam o 

objetivo de avaliar a inteligência prática dos candidatos, agora era recompensada a capacidade 

do indivíduo de êxito individual e psicológica, como a ambição ou a perseverança.  

Atualmente performance simboliza a conversão do qualitativo em quantitativo, ao 

transformar as características de um sistema, de uma máquina ou ser humano, em vantagem 

competitiva. O indivíduo vive em uma sociedade em que empresas, escolas e outros 
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ambientes sociais incentivam a competição, quando só os mais esforçados e habilidosos serão 

recompensados. Desse modo os empresários, atletas e outros supervencedores são tidos como 

heróis, mas, mesmo assim, todos são intimados a sempre melhorarem suas performances em 

todas as situações, incentivam a busca de meios para alcançar seu máximo até quando 

procuram escolher qual produto irá consumir, fato gerador de uma mudança no sujeito.   

Além de seguir modelos, as pessoas estão cada vez mais individualistas. Bauman 

(2007) chega a afirmar, quanto mais exposto o indivíduo está às regras do mercado da mão de 

obra e de mercadorias, mais acontecerá à divisão, é incentivada a competitividade, sendo o 

trabalho coletivo apenas temporário, representando uma forma de se beneficiar. 

Transformando a individualidade numa qualidade, apenas uma consequência para se vencer. 

Bauman (2007) afirma que na parte desenvolvida do planeta, está acontecendo 

mudanças intimamente interconectadas, que acabam criando um novo ambiente e como 

consequência levam desafios inéditos aos indivíduos. O autor inicia a explicação sobre o novo 

ambiente citando a passagem da modernidade do “sólido” para o “líquido”, ou seja, passa de 

uma condição que modifica as organizações sociais (estruturas e instituições que limita o 

indivíduo em suas escolhas e produzem os padrões de comportamento aceitos) não mantém 

sua forma por muito tempo, tudo se decompõem e se dissolve mais rápido que o tempo que 

levou para moldá-la e reorganizar. Esse é um cenário de incertezas e ambivalências típicas da 

sociedade que vivemos.  

É defendido por Bauman (2007) que a modernidade líquida é o estágio contemporâneo 

da modernidade, e assim deve ser entendido como um momento desta e não uma nova era, a 

modernidade, por natureza, é um estágio de transformação de modelos já ultrapassados por 

novos. Atualmente na sociedade cada indivíduo comanda seu próprio destino, escolhem seus 

caminhos, assumindo as responsabilidades dessas escolhas, com essa maior liberdade pesa 

sobre as pessoas a responsabilidade e aumenta o medo por causa das incertezas. Com essas 

transformações a cultura está cada vez mais composta por pessoas narcisistas, individualistas 

e consumidoras.   

Para atingir a felicidade na sociedade atual, as pessoas acabam partindo para o 

consumismo, sendo essa ação o ícone da modernidade líquida, quando os desejos são 

fabricados e renovados constantemente para nunca chegar à plenitude, pois serão infinitos. 

São levados a desejar cada vez mais, para assim terem destaque, porque aqueles que têm 

condições de consumir mais tecnologia, moda, automóveis, tratamento médico são notados 
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como pessoas bem-sucedidas. Bauman (2007) afirma que não se compra apenas bens 

materiais, hoje buscam também receitas de vida e aperfeiçoamento, porque os indivíduos não 

são tão competentes como gostariam, enxergam muitas áreas que podem melhorar e para cada 

uma delas acreditam necessitar realizar uma compra.  

Lipovetsky (2007) defende que na sociedade de consumo aconteceu uma revolução no 

comportamento e no imaginário de um consumidor, apontando o surgimento de um Homo 

consumericus, uma espécie de consumidor instável e flexível. O autor o nomeia de 

hiperconsumidor no qual espera adquirir experiências emocionais e de qualidade de vida, ele 

já não busca apenas bem-estar material, procura também conforto psíquico, de harmonia 

interior e desabrochamento subjetivo.  

De um lado, a sociedade de hiperconsumo exalta as referencias do maior 

bem-estar, da harmonia e do equilíbrio; do outro, ela se apresenta como um 

sistema hipertrófico e incontrolado, uma ordem bulímica que leva ao 

extremo e ao caos e que vê coabitar a opulência com a amplificação das 

desigualdades e do subconsumo. As mazelas são duplas: dizem respeito 

tanto à ordem subjetiva das existências quanto ao ideal de justiça social. É 

assim que a era da felicidade paradoxal exige soluções, elas próprias 

paradoxais (LIPOVETSKY, 2007, p. 19). 

 

Com essa mudança no comportamento do consumidor, Lipovetsky (2007) aponta um 

novo aspecto da sociedade de hiperconsumo, que seria a felicidade paradoxal. Composta por 

uma comunidade cada vez mais rica, mas com um número crescente de pessoas vivendo com 

dificuldades financeiras, os indivíduos privilegiados dessa sociedade são bem cuidados, mas 

isso não impede que eles se tornem hipocondríacos, Lipovetsky (2007) faz uma consideração 

aos aspectos desse hiperconsumo em excesso, ao afirmar a importância de se consumir para 

progredir, ele propõe uma discussão para o reequilíbrio dessa cultura e reinvenção do modo 

de vida. 

Para Freire Filho (2010, p. 17), “na era da felicidade compulsiva e compulsória, 

convém aparentar-se bem-adaptado (sic) ao ambiente, irradiando confiança e entusiasmo, 

alardeando uma personalidade desembaraçada, extrovertida e dinâmica”. Assim, passará a 

imagem de uma pessoa bem-sucedida e feliz, aparentando algo que não existe de fato, como à 

sociedade representada em Beleza Americana.  Exemplificando essa situação, a personagem 

Carolyn Burnham, que melhor simboliza esse indivíduo que busca aparentar ser bem-

sucedido, ao demonstrar uma vida toda pautada nos modelos impostos da sociedade para ser 

aceita pelos vizinhos, mesmo essa imagem não passe de um disfarce e na realidade, como no 

caso do filme, Carolyn tenha sérios problemas com o seu marido Lester e não possua 
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nenhuma ligação sentimental com a filha Jane. Carolyn tem como maior preocupação a 

aparência, e não basta apenas parecer ser uma família feliz, também precisa ter bens materiais 

que cause inveja nos vizinhos, como uma bela casa e um jardim perfeito, para além de ser 

aceita, tenha o sentimento de superioridade em relação ao seu próximo. 

Carolyn faz uso do consumo para mostrar para os vizinhos como a sua vida é bem-

sucedida, justamente sobre o valor dado a felicidade por essa sociedade do consumo. 

Conforme Baudrillad (2008, p. 49) “a felicidade constitui a referência absoluta da sociedade 

de consumo, revelando-se como o equivalente autêntico da salvação”. A noção de felicidade e 

sua força ideológica não é algo natural de cada indivíduo para realizá-la por si mesmo. O mito 

do bem-estar deriva sócio-historicamente, nas sociedades modernas, do mito da igualdade. 

Segundo Baudrillad (2008) as características políticas e sociológicas desse mito permanecem 

desde a Revolução Industrial e as Revoluções do século XIX e foram transferidas para a 

felicidade, surgindo primeiramente como uma exigência de igualdade, e fortalecida pela 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que defende o direito de cada indivíduo à 

Felicidade. 
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CAPÍTULO 3 – “OLHE BEM DE PERTO”: METODOLOGIA, DESCRIÇÃO DO 

CORPUS E ANÁLISES.  

 

3.1 A família contemporânea em questão: os Burnham e seus conflitos 

 

As expectativas em relação à família, no imaginário da população, ainda com 

idealizações, tem como símbolo a chamada família nuclear, tem como expectativa uma busca 

de promover um melhoramento na qualidade de vida de seus membros e efetive a inclusão 

deles na sociedade que vivem, afirma Carvalho (2003). Em Beleza Americana os Burnham, 

se enquadram no modelo de família nuclear, são compostos pelo casal, Lester e Carolyn, e 

sua filha Jane, mas quem trabalha para manter todos dentro da estrutura do modelo é Carolyn, 

ela assumiu um papel que seria do seu marido, a de chefe da família. Carolyn busca aparentar 

ter uma vida bem-sucedida e para alcançar essa imagem discute constantemente com seu 

marido Lester e sua filha Jane para que eles também se enquadrem no modelo de família 

feliz.  

Szymanski (2003) afirma as interpretações são feitas a partir do modelo imposto, da 

família nuclear, acontecendo problemas quando alguém se afasta dessa estrutura, passa a ser 

chamado de “desestruturada” ou “incompleta”, o foco é na estrutura e não na qualidade das 

inter-relações. A família Burnham exemplifica essa situação, ao ser considerada perfeita se 

classificada por seu modelo de estrutura, mas se analisar as relações entre os membros dessa 

família, compreende uma realidade de desestruturação e conviveu problemática. Com a filha 

Jane cada vez mais distante dos pais, e as muitas discussões entre Lester e a esposa Carolyn, 

portanto essa família tem problemas de relações. Ao aceitar o modelo de família burguesa 

como norma e não apenas como um modelo construído historicamente é aceito os seus 

valores, regras e crenças. Mas esse modelo já não representa a diversidade de como vivem as 

pessoas, como afirma Szymanski (2003, p. 26). 

Assim, as pessoas que convivem numa ligação afetiva podem ser um homem 

e uma mulher e filhos biológicos, ou uma mulher, sua afilhada e um filho 

adotivo, ou qualquer outro arranjo. “Duradouro” não significa “definitivo”, e 

as emoções, envolvidas numa relação que pode vir a terminar, são diferentes 

daquelas que emergem em situações definidas como definitivas. Relação de 

cuidado pode significar um compromisso em que todos estão envolvidos, e, 

com a possibilidade de mudança de protagonista na estrutura de família, 

cessa a especialização de funções. 
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A aceitação desse modelo como família traria muitas mudanças, principalmente nas 

relações interpessoais, especialmente nas relações de gênero. Szymanski (2003) conclui que a 

tendência na teoria clínica na área da família é o distanciamento dos modelos rígidos e regras 

preestabelecidas. O mundo familiar mostra sua variedade de formas de organizações, com 

crenças e valores diferentes assim não seria certo desconsiderar essa diversidade para obrigar 

a todos a se enquadrar em um modelo tido como o único correto.  Mas indo contra o avanço 

na aceitação de novos modelos de família, o Brasil está discutindo um  Projeto de Lei que 

defende o conceito de família apenas aquela formada pelo pai, mãe e filho, ou seja, ainda tem 

como base o modelo de estrutura da família burguesa. 

A família baseada no casamento entre o homem e a mulher no qual vivem sob o 

mesmo teto e geram seus filhos, é um modelo que não representa a realidade de parte da 

população brasileira. Mas pelo momento conturbado que passa o Brasil, com uma Câmara dos 

Deputados sendo a mais conservadora das legislaturas anteriores, foi criado por uma comissão 

para discutir o Projeto de Lei 6583 de 2013, conhecido como Estatuto da Família, 

desenvolvida pelo deputado Anderson Ferreira (PR-PE), que em seu segundo parágrafo define 

a entidade familiar como um núcleo social constituído pela união entre um homem e uma 

mulher, restringindo a um único modelo o significado de família, essa lei pode prejudicar 

muitas pessoas que não se encaixam nessa regra, como dificultar a adoção de crianças por 

casais homoafetivos algo que atualmente não está previsto na legislação, mas que tem sido 

garantido pela Justiça. 

Ainda sobre o texto da lei, são apresentadas diretrizes de políticas públicas voltadas 

para a entidade familiar e faz o poder público responsável por garantir as condições mínimas 

para a permanência desse núcleo familiar, formado da união de um homem e uma mulher. 

Ainda de acordo com o estatuto, deverá fazer parte do currículo obrigatório do ensino 

fundamental e médio a disciplina “Educação para a família”, e necessita ser caracterizada pela 

influência local e regional. Além de decidir que todas as escolas públicas e privadas celebrem 

o Dia de Valorização da Família, no dia 21 de outubro. A proposta ainda sugere a formação 

de um Conselho da Família, em âmbito federal, estadual, do Distrito Federal e municipal, 

formado por pessoas da sociedade e representantes do poder público, um dos trabalhos do 

conselho seria informar ao Ministério Público e ao Judiciário qualquer fato que ataque contra 

os direitos da família. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=597005
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=597005
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Esse projeto de lei chamou a atenção de muitas pessoas, que participaram de uma 

votação no Portal da Câmara dos Deputados, onde respondiam se seriam a favor ou contra o 

conceito de família do estatuto, essa enquete teve um maior número de participações popular 

contabilizada no Portal da Câmara dos Deputados. O projeto de lei tramitou quase dois anos 

na Câmara, foi obstruído pelos opositores, mas com a criação de uma nova comissão e com o 

apoio do presidente da Câmara, o deputado Eduardo Cunha, a proposta foi votada dia 24 de 

outubro de 2015, quando foi aprovada por 17 votos a 5, após a conclusão da votação, a regra é 

que o projeto seja encaminhado para o Senado sem necessidade de ser votada pelo plenário da 

Câmera. 

  

3.2 A Análise do Discurso 

  

Ao avaliar o objeto e as características do estudo, chegou-se a conclusão que a 

pesquisa qualitativa é a melhor para contribuir com a análise. Já no que diz respeita a 

perspectiva teórico-metodológica, será utilizada a Análise do Discurso (AD). Enquanto a 

metodologia operacional será trabalhada através da análise fílmica e pesquisa bibliográfica, na 

qual é responsável pelo planejamento inicial de qualquer pesquisa que passa por diversas 

etapas como a identificação, localização e obtenção da bibliografia pertinente ao objeto 

trabalhado, depois dessas fases serão relacionados os pensamentos e conceitos dos autores a 

fim de acrescentar as suas discussões às que estão sendo aqui realizadas. Segundo Stumpf 

(2010) esta etapa por ser compreendida,  

[...] como um conjunto de procedimentos para identificar, selecionar, 

localizar e obter documentos de interesse para a realização de trabalhos 

acadêmicos e de pesquisa, bem como técnicas de leitura e transcrição de 

dados que permitem recuperá-los quando necessário (Stumpf, 2010, p. 54). 

 

Já em relação à análise fílmica, Vanoye e Goliot-Lété (2009) afirmam que analisar um 

filme não é apenas ver, mas é rever e examinar tecnicamente a obra, desmontar um filme é 

ampliar seu registro perceptivo e assim usufruir melhor de suas características. Para analisar, é 

também necessário situar o filme em um contexto, numa história. Essa obra jamais será 

isolada, sempre estará vinculada a uma tradição, será necessário descobrir qual o seu papel e o 

lugar desse filme nesse movimento ou nessa tradição.  

Analisar um filme ou um fragmento [...] É despedaçar, descosturar, desunir, 

extrair, separar, destacar e denominar materiais que não se percebem 

http://brasil.elpais.com/tag/eduardo_cosentino_da_cunha/a/
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isoladamente “a olho nu”, uma vez que o filme é tomado pela totalidade. 

Parte-se, portanto, do texto fílmico para “desconstruí-lo” e obter um 

conjunto de elementos distintos do próprio filme. Através dessa etapa, o 

analista adquire um certo distanciamento do filme. [...] Uma segunda fase 

consiste, em seguida, em estabelecer elos entre esses elementos isolados, em 

compreender como eles se associam e se tornam cúmplices para fazer surgir 

um todo significante: reconstruir o filme ou fragmento. É evidente que essa 

reconstrução não apresenta qualquer ponto em comum com a realização 

concreta do filme. É uma “criação” totalmente assumida pelo analista, é uma 

espécie de ficção, enquanto a realização continua sendo uma realidade 

(VANOYE; GOLIOT-LÉTÉ, 2009, p.15). 

 

No caso da perspectiva teórico-metodológica, a Análise do Discurso (AD) busca 

entender a língua e sua produção de sentidos, enquanto trabalha o simbólico, no qual faz parte 

do exercício social geral, sendo essencial ao homem e a sua história. Por esse tipo de estudo 

pode se conhecer melhor aquilo que faz do homem um ser especial, com sua capacidade de 

significar e significar-se (ORLANDI, 2012). A AD utiliza a linguagem como uma forma de 

intermédio entre o sujeito, a história e o social. Nestas relações são produzidos os discursos, 

responsáveis por possibilitar tanto a permanência e a continuidade quanto o deslocamento e 

mudança do indivíduo e da realidade que o cerca.  

A Análise de Discurso, como seu próprio nome indica, não trata da língua, 

não trata da gramática, embora todas essas coisas lhe interessem. Ela trata do 

discurso. E a palavra discurso, etimologicamente, tem em si a idéia de curso, 

de percurso, de correr por, de movimento. O discurso é assim palavra em 

movimento, prática de linguagem: com o estudo do discurso observa-se o 

homem falando. [...] Por esse tipo de estudo se pode conhecer melhor aquilo 

que faz do homem um ser especial com sua capacidade de significar e 

significar-se (ORLANDI, 2012, p.15). 

 

Na concepção de Manhães (2010) analisar significa dividir. Assim, a análise de 

discurso, seria a desconstrução da percepção e análise somente imanentes ao texto, passando a 

se refletir sobre o discurso ali intrínseco. Para Manhães (2010), deve-se, portanto, desmontar 

estes discursos para entender como ele foi montado. O autor explica a diferença entre a AD 

francesa e inglesa. A francesa é caracterizada pela maior atenção ao assujeitamento do 

emissor, que consiste em quando o sujeito incorpora discursos sociais já existentes: como o 

religioso, o filosófico, o jornalístico, o científico etc. Ainda, na AD francesa, principalmente 

quando incorpora as visões de Foucault, há o espaço para as discursividades engendradas a 

partir das resistências, considerando as relações de poder como um campo de forças nunca 

determinado, mas sempre em constantes mudanças. Por outro lado a AD inglesa caracteriza-
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se por estudar o papel ativo do sujeito, quando identifica a pessoa que conduz a narrativa dos 

acontecimentos para os interlocutores, por exemplo, ordens ou pedidos.  Na inglesa o emissor 

apossa-se conscientemente da linguagem, e de suas regras e procedimentos, e emite atos de 

fala.  

Duas grandes vertentes que influenciaram a corrente francesa da AD são: do lado da 

ideologia (trabalhada por Althusser) e do discurso e do poder (a partir das ideias de Foucault). 

E sob a influência dos estudos desses dois teóricos, temos Michel Pêcheux, o precursor da 

Escola Francesa da Análise de Discurso, forte influenciador de Orlandi. Pêcheux fez uso do 

estudo sobre aparelhos ideológicos de Estado, de Althusser, para realizar a conceituação do 

termo “formação ideológica” e da Arqueologia do saber no qual Pêcheux retira a expressão 

“formação discursiva” (BRANDÃO, 2004). Mediante o conhecimento adquirido através da 

relação com outros pensadores, Pêcheux construiu e reconstruiu suas percepções em torno do 

discurso, demonstrando o quanto das teorizações são marcadas tal qual pressupõe a AD, pelas 

suas conjunturas históricas e sociais.  

A AD nasceu do estudo da linguagem, tomando o discurso como seu objeto próprio, 

teve seu início nos anos 60 do século XX, a análise da língua no qual funcionava para a 

produção de sentidos e acabava avaliando o texto, ou seja, a unidade além da frase. Esse 

estudo já se encontrava de formas não sistemáticas em diferentes épocas e com outras 

perspectivas, como a concentração de pensamento em torno de ideias estruturalistas, no qual 

previam a língua fechada em um sistema sobre si mesmo, causou mudanças no campo 

linguístico indo além da estrutura e sua relação com a exterioridade ideológica. No entanto 

Michel Pêcheux incentivou os trabalhos com a materialidade, partindo da ideia que a 

materialidade da ideologia é o discurso e a materialidade do discurso é a língua, tendo, assim, 

o estudo das relações entre língua-discurso-ideologia. O discurso é o lugar que pode se 

observar a relação entre língua e ideologia, percebendo como a língua produz sentido para o 

sujeito (ORLANDI, 2012). 

A AD problematiza as maneiras de ler, e leva o indivíduo falante ou o leitor a indagar 

sobre o que produzem e ouvem nas diferentes manifestações da linguagem. Pode se perceber 

que o homem sempre estará sujeito à linguagem e a seus equívocos, além de compreender que 

não há neutralidade, nem mesmo no uso de um signo aparentemente do cotidiano, a entrada 

no simbólico é permanente e irremediável, o sujeito é levado a interpretar. A AD contribui ao 
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induzir o indivíduo à reflexão, levando a uma relação menos ingênua com a linguagem 

(ORLANDI; 2012). 

Para os estudos discursivos, não se separa o discurso e suas instâncias de produção, 

não se procurar entender a língua apenas através da sua estrutura, deve se levar em conta 

também seu acontecimento, Dessa maneira busca reunir para a análise a estrutura e o 

acontecimento. Orlandi (2012, p.19-20) afirma que,  

a. a língua tem sua ordem própria mas só é relativamente autônoma [...]; b. a 

história tem seu real afetado pelo simbólico (os fatos reclamam sentidos); c. 

o sujeito de linguagem é descentrado pois é afetado pelo real da língua e 

também pelo real da história, não tendo o controle sobre o modo como elas o 

afetam. Isso redunda em dizer que o sujeito discursivo funciona pelo 

inconsciente e pela ideologia. 

 

As palavras comuns do cotidiano, já chegam aos indivíduos carregadas de sentidos, 

são incorporadas ao discurso do sujeito, sem ele saber como foi construído esses sentidos para 

as palavras, o que foram e significam para eles. A AD se constituiu no espaço de questões 

criadas por três regiões do conhecimento: Psicanálise, Linguística e Marxismo, o estudo do 

discurso não se reduz a nenhuma dessas áreas do conhecimento. Como afirma Orlandi (2012), 

a AD questiona a Linguística pela historicidade que ela deixa de lado, o Materialismo por 

interrogar pelo simbólico e delimita da Psicanálise o modo como ela considera a 

historicidade. Trabalhando esses campos do conhecimento, produziu um novo recorde de 

disciplinas, construindo um novo objeto, sendo esse o discurso.      

A produção no qual constitui os discursos funciona de acordo com determinados 

fatores, um deles é conhecido por relação de sentidos, segundo o qual não existe discurso que 

não esteja relacionado com outros (ORLANDI, 2012), como se todo o discurso fosse visto 

como um estado de um processo discursivo mais amplo e complexo. Também deve se levar 

em consideração a relação de forças, segundo essa noção seria que o lugar do qual o sujeito é 

constitutivo do que ele diz. Dessa maneira, se o indivíduo fala a partir do lugar de um juiz 

suas palavras têm uma autoridade junto à justiça. Isso só acontece porque a sociedade é 

construída por relações hierarquizadas, a força do discurso é sustentada pelo poder desses 

diferentes lugares. São muitos os critérios pelos quais organizam tipologias na análise do 

discurso, a mais comum é na qual classifica por distinções institucionais e suas normas tem o 

discurso: político, o religioso, o jornalístico, o pedagógico, o médico, o científico, o jurídico. 

A sua diferença também pode ser na base de tipologias: como o discurso sociológico, 
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antropológico, o biológico, o da física, o histórico. Justamente nessas normas usadas para 

classificar os discursos que ocorrem as relações de poder em meio a este campo de forças 

imanente aos discursos, Foucault (2012) acredita que a muitos regulamentos nas sociedades, 

uma forma de desnivelamento entre os discursos, os quais alguns são tidos como narrativas 

maiores, quando se repetem e se fazem variar, coisas ditas uma vez no qual se conservam, 

porque elas são tidas como um segredo ou alguma riqueza.  

De acordo com Foucault (2012), em toda a sociedade é trabalhada a produção do 

discurso, a qual é ao mesmo tempo controlada, selecionada, organizada e redistribuída, 

passando por procedimentos, no qual tem por função conjurar seus perigos, dominar seu 

acontecimento aleatório, escapar da materialidade. Como defende Foucault (2012, p. 10), “o 

discurso não é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de dominação, mas 

aquilo por que, pelo que se luta, o poder do qual nos queremos apoderar”. Em uma sociedade 

como a atual, sabe-se que não pode ser dito tudo, a interferência no discurso traduz a 

importância que ele representa.  

Em busca de analisar as representações da felicidade no filme Beleza Americana, foi 

utilizada a AD, sendo que para estruturar o estudo foram selecionados alguns trechos de 

diálogos da família Burnham. No qual através da teoria da Análise do discurso francesa, foi 

analisada como os personagens incorporam os discursos existentes e como é influenciado.  

Para estudar os aspectos técnicos e aprofundar nas características do filme, foi 

utilizada a análise fílmica, com o intuito de complementar e contribuir para a análise do 

discurso. Buscando nos elementos cinematográficas observações, no qual possam trazer 

informações que favoreçam o estudo do diálogo e interação dos personagens. Procurando 

trabalhar em conjunto a parte operacional da análise fílmica com a teórico-metodológica da 

análise do discurso. 

3.3 As representações da felicidade no filme Beleza Americana  

 

Utilizando a teoria e a metodologia da escola francesa de Análise do Discurso, foram 

estudadas as representações da felicidade a partir da família Burnham, observando não apenas 

os discursos usados por eles, mas também a composição da cena, empregando alguns aspectos 

da análise fílmica para complementar o estudo, como averiguar postura dos personagens, a 

trilha sonora, elementos do cenário, sendo estas algumas das características que também 

compõe os diálogos.  
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O filme Beleza Americana aborda a desconstrução dos seus personagens já na 

divulgação, como pode ser visto ao se observar atentamente os elementos do cartaz (Figura 1 

e 2), o qual expõe uma dica para o espectador: “Look closer” (olhe mais perto), uma forma de 

chamar a atenção do público para acompanhar os personagens além do que aparentam. No 

pôster, o enunciado mencionado se faz presente seguido pela imagem da bela atriz Mena 

Suvari (Angela) coberta apenas por rosas. Logo, o espectador será confrontado a olhar além 

da beleza. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

                       

                          

 

         Fonte: Site filmow
3
.                                                Fonte: Site Adorocinema

4
. 

 

No início do filme, o público é conduzido pelo personagem Lester Burnham a 

conhecer sua vida. O efeito da aproximação da câmera, em conjunto com sua narração, é mais 

um elemento para confirmar a proposta do filme de indicar com a frase: “Olhe bem de perto”. 

Com a redução das imagens, é passado da cidade para o bairro e seguindo para a rua, e só 

assim chegando à casa de Lester, uma sequência que passa a sensação ao espectador de estar 

recebendo um convite para entrar na vida desses personagens. 

Enquanto Lester narra em voz off
5
 os problemas que cercam sua relação familiar, o 

público é surpreendido quando nos primeiros minutos do filme recebe a informação, “[...] Em 

                                                           
3Disponível em: < http://filmow.com/beleza-americana-t4532>. Acesso em: 03.12.2015.  
4 Disponível em: <http://www.adorocinema.com/filmes/filme-21946/fotos/>. Acesso em: 03.12.2015. 

Figura 2 - Beleza Americana. Figura 1 - Olhe bem de perto. 
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menos de 1 ano...estarei morto” (AMERICAN BEAUTY, 1999, 01min35s). Proposta ousada 

do roteirista (Alan Ball) e do diretor (Sam Mendes) ao revelar o desfecho do seu protagonista 

nos primeiro minutos da película. Eles deixam subentendido que a importância da história 

será o desenvolvimento e a trajetória de descoberta desse personagem. Desta forma, os 

elementos que proporcionam a curiosidade foram construídos e o paradigma tradicional das 

obras ficcionais quebrado, tendo em vista o fato do público tão logo tomar conhecimento de 

como Lester concluiria sua jornada.  

O filme mostra situações de conflitos, dúvidas e mudanças. Lester representa essa 

maior modificação: antes, um homem passivo e com uma vida tediosa, mas que no decorrer 

da narrativa passa a buscar a felicidade através de suas próprias regras e significados, 

passando a assumir decisões e enfrentar problemas. Diferente do seu marido, Carolyn tenta 

transmitir a imagem da pessoa bem-sucedida no trabalho e bem resolvida com a família, 

transparecendo ser feliz mesmo isso não correspondendo à realidade. São elementos no qual 

Carolyn acredita ser importante para enquadrar sua família no modelo de sucesso, mesmo 

tudo não passando de aparências, já que na realidade os Burnham são rodeados por conflitos. 

Ao mesmo tempo em que Carolyn busca encenar ser feliz para a sociedade, seu marido 

(Lester) e sua filha (Jane) não contribuem para tal representação por possuírem objetivos e 

valores diferentes. No caso de Jane, ela não tem a aparência do modelo tido como padrão de 

beleza, se sente perdida e solitária e só quando inicia o namoro com seu vizinho (Ricky Fitts), 

a personagem começa a se conhecer e se aceitar. 

Dois momentos tem influência para Lester sair do campo da reclamação para iniciar 

mudanças práticas na sua vida. O primeiro acontecimento é quando o personagem é obrigado 

a assistir a filha (Jane) em uma apresentação de dança na escola e, nessa ocasião, acaba se 

apaixonando pela jovem Angela Hayes. Lester fica extasiado pela beleza física da moça, 

como se entrasse em um estado de transe, chegando a imaginar Angela Hayes dançando 

sensualmente apenas para ele, abrindo a blusa e demonstrando um corpo coberto de rosas 

vermelhas, uma imagem que o acompanha por todo o desenvolvimento do filme. O segundo 

momento é quando Lester tem contato com outro jovem, seu vizinho Ricky Fitts, o qual 

possui valores e atitudes fora dos padrões convencionais, como enxergar o mundo de uma 

forma particular através da sua câmera, procurando captar belezas e situações tidas como 

comuns pela maioria. A paixão por Angela e a admiração por Ricky contribuem para que as 

                                                                                                                                                                                     
5
 É aquele que comenta e descreve as imagens, é uma voz sem rosto. Domina a imagem até certo 

ponto, proporciona um sentido, muitas vezes indo além do que a imagem está mostrando, afirma 

Vanoye e Goliot-lété (2009).  
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mudanças de Lester comecem a ser exteriorizadas e, assim, o personagem tenha coragem para 

enfrentar as consequências da nova vida que escolheu. 

No início da sua mudança de vida, Lester é pressionado a acompanhar Carolyn em 

uma festa de negócios, quando é repreendido por ela a aparentar estar feliz. Mesmo não 

consistindo numa verdade, era o trabalho dela vender uma imagem e dessa maneira eles 

teriam que viver essa aparência naquela festa. Carolyn é uma corretora de imóveis e emprega 

os mesmos métodos de negócios em sua vida pessoal. É como se estivesse lidando com o 

trabalho e não com sua família e suas subjetividades (FREIRE FILHO, 2011).  

 

Carolyn: - Todos com seu par. Como seria se eu viesse só?  

Lester: - Acaba me ignorando e vai falar com alguém. 

Carolyn: - É uma reunião importante. Como sabe, meu trabalho é vender 

uma imagem e tenho que viver essa imagem. 

Lester: - Querida, faça-me um favor. Diga o que quiser, mas poupe-me da 

propaganda (AMERICAN BEAUTY, 1999, 30min00s). 

 

 

No discurso de Carolyn transparece a sua preocupação em simular ser bem-sucedida e 

seus esforços são todos voltados para a imagem. Mesmo sabendo da infelicidade do marido, 

ela está disposta a viver uma mentira durante aquele jantar. Tendo a análise do discurso 

francesa voltada para a ênfase nas relações de poder e nas suas relações com os fatores 

históricos nos quais são produzidos os discursos do emissor, o qual se expressa mediante a 

incorporação de discursos sociais já existentes (MANHÃES, 2010; ORLANDI, 2012). Como 

no trecho “É uma reunião importante. Como sabe, meu trabalho é vender uma imagem e 

tenho que viver essa imagem”, o discurso de Carolyn incorpora as características 

publicitárias, uma vez que ela fala em vender uma imagem e, para isso, Lester precisa atuar 

no papel de marido feliz, mesmo quando ele não se sente confortável nessa situação. 

Continuando o diálogo: 

 

Carolyn : - Faça-me um favor. Pareça feliz. 

Lester: - Estou feliz, querida (sorri forçado). 

Carolyn: - Não, não está (BELEZA AMERICANA, 1999, 30min24s). 

 

Através da análise destes fragmentos discursivos que compõem o filme, percebe-se 

que a felicidade passou a ser muito valorizada e, ao ser aparada pelas leis passa a ser 

democratizada, como muitos estrangeiros que chegavam aos Estados Unidos no século XIX e 

XX acreditavam, buscando a promessa do país da felicidade. No entanto, logo identificaram a 

diferença entre direito e realização desse desejo (MCMAHON, 2006). Atualmente, a 
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felicidade foi transformada em um direito natural e os indivíduos acreditam no dever de ser 

feliz, que logo se tornou uma obrigação, de modo que aqueles que não a alcançam são tidos 

como fracassados. No discurso de Carolyn, quando ela afirma que Lester não está alegre, há a 

conotação de mais um fracasso, já que nenhum direito concedido a todos, como a felicidade, 

seu marido consegue conquistar. Ao contrário do que sente pelo marido, Carolyn tem um 

verdadeiro encanto e admiração por Bunny o “Rei dos Imóveis”, um imobiliário que se 

destaca em sua carreira e possui recordes de vendas. Carolyn não se contém de alegria no 

encontro com o “Rei dos Imóveis”.  

 

Bunny: - Desculpe fazê-la esperar. Christy foi para Nova York. Digamos que 

as coisas estavam meio confusas em casa. 

Carolyn: - O que ela foi fazer lá? 

Bunny: - Está se mudando. Sim. Estamos nos separando. 

Carolyn: - Sinto muito. 

Bunny: - De acordo com ela, concentro-me muito na minha carreira. Como 

se o fato de ser ambicioso fosse uma falha de caráter. Mas ela aproveitou o 

estilo de vida que meu sucesso proporcionou. Melhor assim.  

Carolyn: - Quando os vi na festa, pareciam totalmente felizes. 

Bunny: - Podem me chamar de louco, mas minha filosofia é que, para ter 

sucesso deve-se projetar uma imagem de sucesso o tempo todo 

(AMERICAN BEAUTY, 1999, 53min11s). 

 

 Enquanto Lester não se preocupa mais em manter uma imagem de esposo feliz, temos 

Carolyn com seu símbolo de felicidade e sucesso, o Buddy Cane, “O Rei dos Imóveis”, 

personagem que tem como filosofia: “para se ter sucesso é necessário projetar uma imagem 

de sucesso, o tempo todo”. Como afirma Foucault (2012), através do discurso percebemos 

pelo que os sujeitos lutam e o que pretendem adquirir. Buddy defende seus objetivos e possui 

uma ideologia que transparece em seu discurso, sendo o trabalho da ideologia, “produzir 

evidências, colocando o homem na relação imaginária com suas condições materiais de 

existência (ORLANDI, 2012, p. 46)”. 

 Buddy é o modelo de homem bem-sucedido e implacável transformando sua vida em 

um capital humano. Ao tratar a subjetividade como um produto, ao pensar o ser humano como 

uma forma de capital, este personagem transforma em recursos econômicos aplicados a 

produção a sua própria vida, corroborando com a perspectiva de que na atualidade as pessoas 

tendem a seguir regras para gerenciar os resultados, visando maior bem-estar psicológico e 

maior produtividade (FERRER, 2010; FREIRE FILHO, 2011).   

Nem mesmo a sociabilidade doméstica escapa de ser reinterpretada a partir 

de princípios instrumentais. Desaparece do horizonte das interações 

familiares o desfrute gratuito da companhia dos entes queridos, o prazer 
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desinteressado em trocar experiências e afetos. As ocasiões de convivência 

íntima são enquadradas, de modo canhestramente utilitarista, como 

oportunidades para o afrouxamento de tensões e para a recuperação de 

energias psíquicas. As horas felizes da vida em comum representariam, em 

suma, apenas mais uma operação imprescindível ao prosseguimento da Alta 

Performance familiar (FREIRE FILHO, 2010, p. 31, grifo do autor).  

   

 Até mesmo a família é utilizada para melhorar a alta performance do indivíduo, uma 

forma de descansar para poder produzir mais no dia seguinte. Assim, ao começar a ter 

problemas com a mulher Bunny se divorcia. Dessa forma, percebe-se que quando a família 

não estava cumprindo com seu papel de lugar harmonioso e tranquilo em sua vida ele, desiste 

desse lar. Bunny não deixa nada o atrapalhar em sua corrida para alcançar a sua alta 

performance. Até Carolyn se vê abandonada por ele, quando Lester descobre o romance dos 

dois, Bunny corta de sua vida tudo que posso atrapalhar o seu rendimento. 

 O filme expõe a desconstrução dos seus personagens, principalmente do protagonista 

Lester e em duas cenas é exemplificada a mudança pela qual ele passou. Em filmes que 

trabalham conflitos entre família, geralmente é feito o uso de um elemento importante. A 

mesa de jantar, por exemplo, espaço na maioria das vezes dedicado para as relações familiares 

e as interações entre os membros, como ocorre na hora da refeição, também pode ser o espaço 

usado para revelar características e conflitos familiares (SILVA, 2012). E é justamente na 

cena da mesa de jantar que o diretor Sam Mendes apresenta a mudança de Lester a sua 

família. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: print screen da cena de American Beauty, 1999. 

 

Na figura 03 (07min02s), à mesa de jantar, está reunida toda a família Burnham 

interpretando o papel esperado de pessoas felizes e perfeitas. Lester continua seguindo os 

padrões, sua postura com ombros curvados mostram sua submissão e sua tentativa de manter 

Figura 3 - Jantar da família Burnham: Música de elevador. 
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um diálogo com a filha fracassa. Sua relação com a esposa é tensa e conflituosa. Na 

composição da cena, as músicas selecionadas para ouvirem durante os jantares da família são 

uma escolha unicamente pertencente à Carolyn comprovando sua dominação nesse ambiente.  

Enquanto sua filha Jane reclama da música por parecer uma canção de elevador, as 

duas discutem e Lester apenas continua passivo e evita uma possível discussão com a mulher. 

A música a que Jane se refere é Bali Ha’i
6
, tema do clássico musical South Pacific (SILVA, 

2012). O tom melancólico da música destaca o clima tenso do janta e como a família mostra 

apatia. Jane inicia o diálogo reclamando: 

 

Jane: - Mãe, temos sempre que ouvir música de elevador? 

Carolyn: - Não, não temos. Quando você fizer um jantar nutritivo e gostoso 

como este poderá escutar o que quiser.  

Lester: - Como foi a escola? 

Jane: - Tudo bem. 

Lester: - Só isso? 

Jane: - Não, pai. Foi espetacular (fala de modo irônico).  

Lester: - Quer saber como foi o meu trabalho hoje? Contrataram um perito 

muito eficiente. Um cara muito simpático chamado Brad. Não é perfeito? 

Está lá para justificar a demissão de alguém porque eles não conseguem ser 

diretos. Isso seria muito honesto. Então nos pediram... Você não está nem aí, 

não é? 

Jane: - Bem, o que esperava? Não vai virar meu melhor amigo só porque 

teve um dia ruim. Acorda. Você mal fala comigo há meses (Jane levanta e 

sai da mesa). 

(Carolyn suspende a taça de vinho, olha para Lester com sarcasmo e ele 

reage com ironia). 

Lester: - O que foi, mãe do ano? Você a trata como uma empregada. 

Carolyn: - O quê? O quê? 

Lester: - Vou pegar sorvete (AMERICAN BEAUTY, 1999, 07min02s).  

 

Este momento revela o quanto essa família se encontra distante. O silêncio e o 

desconforto é presente entre essas pessoas, mas mesmo não suportando ficar em um mesmo 

ambiente eles já foram felizes juntos. O filme faz uso de planos detalhes
7
 nos portas retratos 

da casa, para provar ao espectador que aquela família teve momentos de harmonia e alegria. 

Mas esse período não passa de lembranças, pois para eles a realidade agora é a distância e a 

infelicidade, como no diálogo exposto por Jane “não vai virar meu melhor amigo só porque 

teve um dia ruim. Acorda. Você mal fala comigo há meses”, comprovando a apatia do pai ao 

não conversar com a filha durante meses, uma relação inexistente entre os dois. Enquanto no 

trecho da cena temos Carolyn, acusada pelo marido de tratar a filha como empregada e, 
                                                           
6
 A música Bali Ha’i é um tema do clássico musical South Pacific. Primeira vez encenada na Brodway 

em 1949, depois ganhou diversas versões no teatro e no cinema. 
7
 O plano de detalhe é usado para enfatizar uma parte do corpo do ator ou um objeto, de maneira que o 

objeto em destaque torna-se significativo (SILVA, 2012). 
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ironicamente, ele a chama de mãe do ano, mas Carolyn mostra a sua autoridade quando o 

marido recua e não a enfrenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: print screen da cena de American Beauty, 1999. 

 

 Na figura 04 (01h05min01s), em um segundo jantar acontece uma mudança. Um 

elemento na composição da sequência da cena indica uma alteração de comportamento, de 

modo que enquanto na figura 03 (a primeira cena do jantar) no centro da mesa havia um jarro 

de rosas Beleza American (a rosa vermelha tem presença constante no filme e é um símbolo 

usado na obra para representar a necessidade das pessoas de viverem de aparências), na cena 

do segundo jantar, Lester resolve romper com as regras (figura 04) e seguir suas próprias 

escolhas. O jarro de rosas não se encontra mais no centro da mesa, sendo a única forma da 

rosa encontrar-se representada no vestido de Carolyn, a personagem que aceita e busca ser 

bem-sucedida mesmo que seja só de aparências.  

 Lester tem sua atitude modificada também fisicamente: a postura do corpo agora 

demonstra ser de uma pessoa decidida. O jantar na casa Burnham tem continuidade com 

novas discussões sobre as mudanças no comportamento de Lester, que recebe reclamações de 

Carolyn e não é levado a sério pela filha Jane. Em uma ação inesperada, Lester joga um prato 

na parede para chamar a atenção da esposa e anuncia que a música do jantar também será 

escolhida por ele e sua filha. Ao fim da cena, Carolyn e Jane demonstram surpresa pelas 

mudanças de atitudes que começam a surgir no antes apático Lester. 

O casal Burnham representa ideais e posições discursivas antagônicas. Enquanto o 

marido (Lester) inicia uma jornada de mudanças e quebras de paradigmas em busca do seu 

bem-estar e felicidade, a sua esposa (Carolyn) continua defendendo e vivendo em torno dos 

Figura 4 - Jantar da família Burnham: Passa o aspargo. 
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conceitos de sucesso da sociedade. A obra discute as diferentes representações da felicidade e 

seus conceitos em diversas cenas, sendo alguns desses momentos trabalhados sutilmente e 

outras de forma contundentes, como no diálogo a seguir referente a cena do jantar expressa 

aqui pela figura 4.  

 

Jane: - Desculpe o atraso. 

Carolyn: - Não há problema, querida. Falávamos do trabalho do seu pai. Por 

que não conta a ela, querido?  

Lester: - Pedi demissão. Mandei o patrão à merda e exigi quase $60.000. 

Passe o aspargo. 

Carolyn: - seu pai acha que deve se orgulhar disso.  

Lester: - Sua mãe prefere me fazer prisioneiro e manter meu pau em 

conserva.  

Carolyn: - Não fale assim comigo na frente dela. Fico pasma com seu 

desprezo por mim no dia em que perde o emprego.  

Leste: - Não perdi. Sei onde está. Eu é que caí fora! Passem o aspargo, por 

favor.  

Carolyn: - Quero agradecer a pressão de eu ser a única provedora agora. 

Lester: - Estou empregado.  

Carolyn: - Não pensa em quem pagará a hipoteca. Deixe com a Carolyn. 

‘Tomará conta de tudo?’ ‘Sim, não me importo.’ ‘Vai assumir toda a 

responsabilidade?’ ‘Seu marido pode largar o emprego?’  

Lester: Podem me passar a porra do aspargo? 

Jane: Estou fora disso. 

Lester: - Sente-se! Cansei de ser tratado como se não existisse. Vocês fazem 

o que querem, quando querem. Eu nunca reclamo.  

Carolyn: - Nunca reclama? Por favor! Como é? Eu devo ser louca! O que 

está fazendo agora? Tragam o medidor de risadas para ver quanto essa vai 

marcar! 

(Lester joga o prato de aspargos na parede) 

Lester: - Não me interrompa, querida. E outra coisa. Vamos alternar a 

música do jantar. Não falo só por mim, mas essa merda de Lawrence Welk
8
 

já encheu. (AMERICAN BEAUTY, 1999, 01h05min01s). 

 

A família Burnham fica surpresa ao se deparar com o novo Lester. Na cena fica 

explícito o quanto Lester não tem a atenção da família, chegando a pedir 3 vezes para 

passarem o prato de aspargo e nenhumas das duas (Carolyn e Jane) deu importância. Só 

quando começa a gritar e jogar o prato na parede o protagonista consegue captar a atenção. A 

situação é inesperada, é como se o discurso de reação, “Sente-se! Cansei de ser tratado como 

se não existisse. Vocês fazem o que querem, quando querem. Eu nunca reclamo” não fizesse 

sentindo para elas, já que naquele contexto o personagem de Lester sempre se mostrou apático 

                                                           
8
 A música no qual está sendo ouvida no segundo jantar é do Lawrence Welk, cantor e apresentador do 

programa The Lawrence Welk Show de 1951 a 1982. 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Lawrence_Welk_Show
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e impotente. Com a mudança, o personagem se apropria da língua para mostrar a situação 

através do sua visão. Como afirma Manhães (2010, p. 308, grifo do autor), 

 

[...] a presença de um sujeito que se apropria da linguagem para mostrar o 

mundo a partir de seu ponto de vista e em situações específicas demonstra 

que sujeitos sociais diferentes designam os objetos de modos distintos. E 

que, muitas vezes, um mesmo sujeito social o faz de modo diverso, tendo em 

vista a situação em que se encontra.  

 

Mesmo com as mudanças de Lester e suas novas atitudes indo de encontro com as 

formas de viver de Carolyn, ela continua confiante e decidida de quem está à frente de sua 

família e não permitirá que ninguém mude isso, nem mesmo seu marido. Apesar das muitas 

discussões e problemas do casal, Lester tenta retomar o romance com sua mulher. Quando 

acontece uma maior aproximação, ocorre o seguinte diálogo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Blogger Cappuccinema
9
. 

 

Lester: - O que foi? 

Carolyn: - De quem é esse carro? 

Lester: - Meu. Pontiac Firebird 1970, o carro que sempre quis e agora tenho. 

Sou demais! 

Carolyn: - E o outro? 

Lester: - Eu troquei. 

Carolyn: - Não devia ter me consultado antes? 

Lester: - Deixe-me pensar. Não, você nunca o dirigiu. Fez algo diferente? 

Está ótima.  

Carolyn: - Onde está a Jane? 

                                                           
9
 Disponível em: <http://cappuccinema.blogspot.com.br/2010/02/beleza-americana-atravesse-

cortina.html>. Acesso em: 03.12.2015. 

Figura 5 - É só um sofá. 
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Lester: - Jane não está em casa. Nós temos a casa toda para nós. Puxa. 

Carolyn. Quando se tornou tão infeliz?  

Carolyn: - Infeliz? Não sou infeliz. Há muita coisa sobre mim que não sabe, 

Sr. Sabe - tudo. Há muita felicidade na minha vida.  

Lester: - Que houve com aquela garota que fingia desmaiar nas festas da 

escola quando se chateava? Que subia no telhado do nosso 1° apartamento 

para se exibir para os helicópteros? Você já se esqueceu dela? Porque eu não 

esqueci. 

(Quase se beijam, quando Carolyn observar a cerveja na mão do marido) 

Carolyn: - Vai derramar cerveja no sofá.   

Lester: - E daí? É só um sofá.    

Carolyn: - É um sofá de seda italiana que custou quatro mil dólares. Não é 

“só um sofá”.     

Lester: - É só um sofá! Isso não é vida. São apenas coisas. E isso é mais 

importante para você do que viver. (Carolyn se retira constrangida e confusa 

da sala) Estou apenas tentando ajudá-la! (AMERICAN BEAUTY, 1999, 

01h17min) 

 

 Neste recorte, a diferença entre os dois é trabalhada de forma explícita. Enquanto 

Lester tenta pela última vez se envolver com a mulher que amou, Carolyn se preocupa com o 

sofá caro que para ela representa status e a conquista de uma vida melhor. O sofá passa a ter 

significados diferentes para o casal, que mesmo compartilhando a vida durante anos possuem 

valores diferentes. Como afirma Orlandi, (2012) uma mesma palavra, em uma mesma língua, 

pode ter significados diferentes dependendo da posição do sujeito e da formação discursiva. 

Deve se levar em conta tais relações, as quais podem ser expressas pela figura 05 - quando um 

sofá passa a ter importância simbólica para Carolyn, enquanto para Lester não é mais que um 

móvel independente de quanto custou e da sua marca. 

No trecho “É só um sofá! Isso não é vida. São apenas coisas. E isso é mais importante 

para você do que viver”, Carolyn se mostra confusa e Lester, percebendo o desconforto da 

esposa fala: “Estou apenas tentando ajudá-la!” seu discurso tem como propósito mostrar ao 

mundo seu ponto de vista, pois por possuir valores diferentes, Carolyn se sente incomodada 

ao ser confrontada. Como afirma Manhães (2010, p. 305, grifo do autor), 

 

A noção de discurso é uma consequência da premissa hermenêutica de que a 

interpretação do sentido deve levar em conta que a significação é construída 

no interior da fala de um determinado sujeito; quando um emissor tenta 

mostrar o mundo para um interlocutor, numa determinada situação, a partir 

de seu ponto de vista, movido por uma intenção. 

 

 Por ser algo tão subjetiva, é difícil definir a felicidade, porque o que faz uma pessoa 

feliz pode não ter o mesmo efeito em outra (KANT, 2002), como aconteceu no momento em 

que Carolyn declara: “Infeliz? Não sou infeliz. Há muita coisa sobre mim que não sabe, Sr. 
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Sabe-tudo. Há muita felicidade na minha vida”. Enquanto para Lester a felicidade estaria nos 

momentos simples nos quais ele e sua esposa viveu na adolescência e início do casamento, 

Carolyn possui outra concepção, ao afirmar não ser infeliz, indicando possuir outro conceito 

de felicidade, se orgulhando de suas conquistas, como ter uma casa, um carro, uma carreira 

profissional, a família e seu caso amoroso com Bunny, um indivíduo bem-sucedido e 

admirado.  

 O conceito de felicidade defendido por Carolyn é o resultado do conjunto de 

formulações feitas e já esquecidas que possibilitaram o que é dito pelo sujeito. Na AD, esta 

discussão é compreendida pelo conceito de interdiscurso, o qual postula que “é preciso que o 

que foi dito por um sujeito específico, em um momento particular se apague na memória para 

que, passando para o ‘anonimato’, possa fazer sentido em ‘minhas’ palavras (ORLANDI, 

2012, p. 33-34)”. Assim sendo, para que as palavras do indivíduo façam sentido, é necessário 

que elas possuam ligações com uma memória, de modo que esta promoverá a sua produção de 

sentidos outros. Logo, o discurso de Carolyn tem ligações com outros sentidos discursivos e 

muitas pessoas vivem e defendem o mesmo estilo de vida. 

 No discurso “É um sofá de seda italiana que custou quatro mil dólares. Não é ‘só um 

sofá’”, Carolyn demonstra a importância que relaciona ao preço pago pelo sofá, a marca e o 

status de poder possuir um produto tão caro. Com isto, identifica-se o que é exposto por 

Lipovetsky (2007), ao defender o surgimento do hiperconsumidor, o qual ao consumir espera 

adquirir experiências emocionais e de qualidade de vida. Neste sentido, um sofá para Carolyn 

não é ‘só um sofá’, é um símbolo de possuir algo que o vizinho não tem. 

Os dois (Lester e Carolyn) já não compartilham mais nada, nem o amor e nem os 

objetivos de vida. Enquanto Carolyn representa o modelo de felicidade definida pela 

sociedade, Lester se encontra como o transgressor em busca de meios próprios para se sentir 

melhor. Em uma passagem do filme, Lester declara: “Eu perdi algo. Não sei exatamente o 

quê...”. Isso resulta em sua mudança de atitude, uma vez que ele agora busca realizar tudo que 

praticava quando jovem, com o objetivo de encontrar o que perdeu. Quanto mais se aproxima 

dos seus valores, mais sereno e feliz o personagem se torna, aspecto representado em uma das 

cenas finais na qual Lester responde de forma tranquila e alegre seu vizinho:  

 

Coronel Frank Fitts - Sua mulher está com outro homem e você não liga? 

Lester - Não. Nosso casamento é só de aparência. Um comercial para 

mostrar que somos normais, apesar de não sermos (AMERICAN BEAUTY, 

1999, 01h40min10s). 
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Conformado com as diferenças na maneira de viver e seus objetivos, Lester se mostra 

emocionado ao ser informado que sua filha (Jane) está feliz e amando uma pessoa. É como se 

sua jornada estivesse chegando ao fim e Lester encontrando suas respostas, principalmente 

quando se lembra que a morte do protagonista, uma informação que o próprio personagem 

tinha anunciado nos primeiros minutos do filme, estava cada vez mais próxima. Apesar de ter 

sido anunciada, esta questão não deixou de ser menos chocante, especialmente pela forma 

violenta que ocorre. Em seguida à sua morte, Lester narra: 

 

Sempre ouvi que vemos a vida toda passar num segundo antes de 

morrermos. Primeiro aquele segundo não é realmente um segundo. Ele é 

eterno, como um oceano de tempo. Para mim, foi me ver deitado no 

acampamento de escoteiros olhando as estrelas cadentes e as flores douradas 

do bordo, caindo na nossa rua ou as mãos da minha avó e como a sua pele 

parecia um papel e a primeira vez que vi o Firebird novinho do meu primo 

Tony. E Janie. E Janie. E Carolyn. E Carolyn. Acho que deveria estar puto 

com o que me aconteceu, mas é difícil ficar zangado quando há tanta beleza 

no mundo. Às vezes, acho que estou vendo tudo de uma vez e é demais. Meu 

coração se enche como um balão prestes a estourar. E então, lembro de 

relaxar e de tentar parar de apegar-me a isso. E então, tudo flui através de 

mim como chuva e só posso sentir gratidão por todos os momentos da minha 

vida idiota. Você não tem ideia do que estou falando. Mas não se 

preocupem.  Um dia terão (AMERICAN BEAUTY, 1999, 01h52min58s). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: print screen da cena de American Beauty, 1999. 

 

Lester declara o que está sentindo e é exposto ao espectador o homem que encontrou o 

que estava perdido, sua forma simples de viver e ser feliz. São mostrados momentos 

singulares e marcantes da vida do protagonista. Ele tinha perdido sua capacidade de ser feliz 

nos pequenos atos da vida, como admirar uma sacola dançando ao vento e perceber uma 

Figura 6 - Há tanta beleza no mundo. 
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beleza naquele momento singelo, uma cena vista como um símbolo do filme Beleza 

Americana. Através deste ponto da narrativa, é demonstrada uma visão de concepção 

defendida por Aristóteles (apud MCMAHON, 2006), filósofo que afirmava que o sujeito só 

poderia avaliar se é feliz ao final de sua vida. Lester descreve os momentos mais satisfatórios 

da sua história e mesmo tendo permanecido apático durante anos, concluiu que foi uma 

pessoa feliz.  

A morte de Lester remete a uma punição, um destino trágico como consequência para 

as atitudes do personagem, um final comum nos filmes de Hollywood para aqueles 

personagens que quebram regras, de modo que se no final não acontecer à reconciliação e 

união da família, o transgressor sofre um final trágico. Quando Lester compreendeu sua vida e 

encontrou a felicidade, teve sua sentença de morte, como se fosse sugerido uma repreensão e 

a sociedade o castigasse, sendo assassinado pelo vizinho homofóbico (Coronel Frank Fitts) 

que não aceitou sua própria condição, sendo o próprio contra os homossexuais, mas antes 

tinha beijado Lester. 

 O filme, além de criticar a sociedade norte-americana e os modelos ideias de 

felicidade da contemporaneidade, também crítica o padrão de cinema que possui sempre 

finais semelhantes, os quais fazem uso do happy end, geralmente expresso pela felicidade 

adquirida pelo herói e conquistado de forma providencial depois de passar por muitos 

problemas que normalmente levariam os personagens ao fracasso ou tragédia (MORIN, 

2009). Como Lester não teve seu happy end, seu destino está mais próximo da realidade. O 

roteiro de Beleza Americana não poupa seu protagonista e coloca um fim em sua trajetória 

de forma a causar forte impacto no espectador, que já está muito envolvido com o 

personagem e suas lutas. 

  

[...] O elo sentimental e pessoal que se estabelece entre espectador e herói é 

tal, no novo clima de simpatia, de realismo e de psicologismo, que o 

espectador não suporta mais que seu alter ego seja imolado. Pelo contrário, 

ele espera o sucesso, o êxito, a prova de que a felicidade é possível. Assim, 

paradoxalmente, é na medida em que o filme se aproxima da vida real que 

ele acaba na visão mais irreal, mais mítica: a satisfação dos desejos, a 

felicidade eternizada (MORIN, 2009, p. 94-95).  

 

Depois do destino trágico do protagonista, o filme volta para o narrador em voz off 

após a morte. Nele, Lester realiza um monólogo da felicidade que procurou e acabou 

encontrando. Isto remete a concepção de felicidade cristã, defendida por Santo Agostinho e 

São Tomás de Aquino (apud MCMAHON, 2006), os quais afirmavam que no plano terreno o 
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indivíduo não alcança a verdadeira felicidade, mas só com a morte e ao lado de Deus é que 

seria possível encontrá-la. Assim, é como se tudo que Lester sofreu na terra fosse para 

conquistar a felicidade após a morte. O filme termina consolando o espectador, pois mesmo 

depois de ter sido assassinado, Lester possui um discurso otimista ao demonstrar que 

encontrou sua felicidade e paz.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste trabalho, tivemos como problema central de estudo identificar as representações 

da felicidade no filme Beleza America, especificamente a partir da família Burnham. 

Compreendendo a importância do cinema, com características além do seu papel de entreter o 

público, foi escolhida uma obra cinematográfica para buscar uma representação dos valores 

da sociedade atual. Como defende alguns estudiosos (BERNARDET, 1985; FERRO, 1992), a 

análise não deve ser voltada apenas sobre o filme, mas deve ser observada sua abordagem 

sócio-histórica, sendo necessário compreender o mundo ao seu redor, com o qual se comunica 

a obra cinematográfica.  

Beleza America realiza uma crítica ao estilo de vida americana, utilizando dois 

personagens com concepções diferentes de felicidade, para demonstrar ao espectador as 

características da sociedade da qual ele faz parte. E para acentuar as diferenças, são utilizadas 

pessoas da mesma família, sendo Lester e Carolyn casados.  Como a felicidade não possui um 

conceito definitivo, constituindo-se como algo subjetivo, o que faz uma pessoa feliz pode não 

ter o mesmo efeito em outra. Dessa maneira, ficam mais evidentes as diferenças de crenças e 

valores apresentadas pelo casal.  

Enquanto Lester representa o lado transgressor, mesmo depois de anos vivendo de 

modo apático e acomodado, foi capaz de se rebelar primeiro contra sua própria falta de 

atitude, para depois iniciar uma busca pela felicidade, enfrentando modelos impostos, sendo 

esses representados principalmente por sua esposa Carolyn, aquela que segue as regras e 

sempre está preocupada em manter as aparências de uma família perfeita. Não sentindo 

incomodo algum em fingir, Carolyn vive como se estivesse construindo uma propaganda e 

não convivendo com pessoas e suas subjetividades.   

Como afirmam alguns autores (FERRER, 2010; FREIRE FILHO, 2011; PAIVA, 

SODRÉ, 2011), a subjetividade esta sendo transformada em um produto e o indivíduo é um 

capital humano, de modo que suas realizações são ponderadas, desde que isso possa contribuir 

para alcançar a alta performance. Exemplificando, temos as escolas, nas quais são pensadas 

para preparar pessoas capazes de render e produzir cada vez mais. Sendo este o seu objetivo 

principal, é deixado à margem a construção de valores sociais desse indivíduo. Até mesmo a 

relação com a família é utilizada para melhorar a performance, servindo como um lugar de 

lazer e sossego para assim está disposto para mais um dia de trabalho.   



56 
 

Carolyn vive sobre esses preceitos, buscando sempre alcançar sua alta performance e 

vender cada vez mais casas para se tornar referência no ramo imobiliário. Ela tem como ídolo 

Bunny, o “Rei dos Imóveis”, personagem que possui um discurso voltado para seu 

crescimento, como um capital humano que reage as suas relações pessoais de acordo com as 

consequências de estar ou não prejudicando sua produtividade e mantém uma aparência de 

felicidade e sucesso, atitudes e valores que Carolyn busca reproduzir na sua família, mas, se 

antes seu marido (Lester) era apático demais até mesmo para fingir ser feliz, de repente ele 

passa a ser um problema ao iniciar mudanças e viver sobre suas próprias regras. 

Entre essa dualidade de valores e atitudes da família Burnham, temos Jane que como 

adolescente ainda está se descobrindo e acompanha as discussões dos pais sem compreender 

direito. Quando inicia o namoro com seu vizinho Ricky, ela começa a se conhecer e se aceitar.  

Por meio das análises dos discursos dos personagens, identificamos o que eles querem 

adquirir (FOUCAULT, 2012). Percebemos uma dualidade no discurso defendido por Lester e 

Carolyn e os diferentes conceitos de felicidade. Carolyn expressa uma filosofia pautada em 

possuir a melhor casa, carro, até o mais lindo jardim e assim provar o quanto é bem-sucedida, 

enquanto Lester procura se aproximar dos valores e sonhos que possuía quando jovem, 

buscando reencontrar também na esposa a moça feliz de anos atrás. Com sua mudança, Lester 

se sente cada vez mais alegre e tranquilo, sem cobranças e responsabilidades. Mas tem sua 

trajetória interrompida pela intolerância e ignorância, ao ser assassinado pelo vizinho 

homofóbico (Coronel Frank Fitts) quando se sentia feliz ao recordar momentos vividos com 

sua família.  

É como se o filme mostrasse com esse final o quanto a sociedade pode repreender, 

castigar e punir aquele transgressor que indaga e resolve não seguir as regras da comunidade. 

Lester encontra o que procurava só depois de morto, como pode ser identificado quando ele 

narra para o espectador sua concepção de felicidade. Mesmo apresentando momentos simples, 

estes possuem grande significado e importância para Lester, que não teve tempo suficiente 

para perceber que a sua verdadeira felicidade estava nas pequenas coisas da vida e nos 

primeiros anos de sua relação com a família.  

Diante destas questões, é compreendido que o cinema se apropria e dialoga com os 

aspectos comuns e corriqueiros da vida em sociedade, demonstrando um papel não somente 

relacionado ao entretenimento, mas também de crítica e de proporcionar reflexão, o que 

ocorre com o filme analisado ao discursivizar a felicidade como um bem buscado e 

idealizado, mas nem sempre atingido, tal qual acontece na realidade. 
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