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RESUMO 

 

Este trabalho pretende elencar padrões de conduta aludidos como caminho para a 

construção de jovens felizes, apoiado sobre o conceito de que o cinema é um meio de 

comunicação massivo que sanciona e promove comportamentos juvenis a partir das 

representações que traça no interior de seus discursos. Desde a década de 1950, a indústria 

cinematográfica americana explora sistematicamente um filão versátil de filmes voltados 

para o consumo e a fruição juvenis. No Brasil, foi nos anos 80 que esse gênero esboçou 

maior força, sem, porém, se firmar tematicamente nas décadas seguintes. Recentemente, 

contudo, a indústria nacional voltou a concentrar seus esforços em retratar nas telas os 

prazeres e as angústias da época que se convencionou chamar de adolescência. Através da 

análise dos recentes filmes As melhores coisas do mundo, de Laís Bodanzky, Os famosos e 

os duendes da morte, de Esmir Filho, e Antes que o mundo acabe, de Ana Luiza Azevedo, 

entre outros, é possível examinar vínculos entre os conceitos de felicidade e juventude na 

contemporaneidade e refletir sobre as aproximações e rupturas entre as representações 

cinematográficas da felicidade juvenil e o projeto de felicidade regido pela 

governamentalidade neoliberal. 
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1. Introdução 

 

Um observador pouco perspicaz, ou aquele que concentre alguns minutos a atentar 

para o tema, pode se surpreender com o exército de vozes a incitar as benesses de uma vida 

repleta de bem estar, distribuir convites à autêntica boa vida e ensinar o caminho das pedras 

para a verdadeira felicidade. Desde as últimas décadas do século XX, diversos discursos 

dispõem a felicidade como meta fremente de vida, objetivo maior intrinsecamente humano, 

ao alcance, portanto, de qualquer indivíduo, aqui e agora, e por quanto tempo interessar 

cultivá-la, independentemente de traumas pessoais, circunstâncias alheias ao controle 

individual, características particulares ou qualquer sorte de delimitações.  

O ideal contemporâneo de felicidade se faz hoje presente em diversas formas 

midiáticas — desde inocentes avisos como ―sorria, você está sendo filmado‖ às políticas 

públicas —, apontando para o que poderíamos chamar de imperativo da felicidade 

(MORIN, 1962; MCMAHON, 2006; FREIRE FILHO, 2010; LIPOVETSKY, 2007). Morin 

cita também o imperativo contemporâneo da juventude, em íntima relação com o anterior, 

afinal, em suas vestes contemporâneas, a felicidade muitas vezes se entrelaça com a forma 

física e valores sociais atribuídos à juventude. Embora a onipresença deste discurso possa 

deixar inferir que a boa vida é uma meta intrínseca ao homem, as condições e os benefícios 

de uma vida feliz são conceitos socialmente construídos, e nem sempre pareceram tão 

lógicos como aparentam ser hoje.  

Neste trabalho, pretendo delinear padrões aludidos como o caminho para a 

construção de jovens felizes, a partir da análise das representações traçadas em três filmes 

contemporâneos que se dispõem a retratar as alegrias e angústias da época que se 

convencionou chamar por adolescência. Gostaria de investigar ainda que relações esta 

proposta de felicidade estabelece com o imaginário da cultura juvenil e de que maneira se 

insere como uma prática do governo neoliberal. Pretendo, dessa forma, contribuir para as 

pesquisas sobre felicidade contemporânea, estereótipos juvenis e as práticas de 

governamentalidade.  

Este trabalho é sustentado por dois pressupostos básicos, que afirmam ser a 

adolescência e a felicidade conceitos socialmente construídos, definidos e delineados em 

um momento histórico pontual, a partir da colisão entre diferentes práticas discursivas e 



não-discursivas. O trabalho vai seguir, portanto, na tentativa de desnaturalizar tais termos 

complexos e instáveis, remontando à sua origem, apontando suas variações e influências 

que lhes moldaram como os conhecemos hoje. Para tanto, o trabalho adotará o seguinte 

processo: 

O primeiro capítulo propõe-se a investigar de que maneira a felicidade passou de 

direito a dever em nossa sociedade contemporânea. Para isso, será feita uma abordagem 

geral da proposta de felicidade mais recorrente nos discursos atuais, dando exemplos 

eloquentes da onipresença desta proposta organizada, articulada e mensurável de bem-estar. 

Hoje, a felicidade é bem passível de acumulação e acionamento, sobre o qual qualquer 

indivíduo, independentemente de situação financeira ou emocional, pode agir, de forma a 

cultivá-lo por quanto tempo estiver disposto. 

Passará, então, à concepção da felicidade que tinham os principais filósofos e 

pensadores da história, desde o século V a. C. até o Iluminismo. Será evidenciado, desta 

forma, que felicidade, até então entendida como obra do acaso, da sorte ou do capricho dos 

deuses, passou a ser uma meta terrena a partir das proposições de Sócrates. Acompanhará, 

então, a linha evolutiva deste conceito para demonstrar as diferentes acepções de felicidade 

e formas de se atingir a boa vida, explicitando, portanto, sua construção histórica. Nesse 

sentido, são basilares os escritos de André Comte-Sponville, Gilles Lipovetsky e Darrin M. 

McMahon. 

Em seguida, será investigada a forma com que a felicidade terrena é representada 

nos cinemas e, como, a partir deste dispositivo, tornou-se mais tangível para o espectador. 

Este capítulo se encerrará refletindo sobre a inserção da felicidade contemporânea nas 

práticas de governo neoliberal, recorrendo aos recentes estudos críticos da psicologia 

positiva. O objetivo é demonstrar como a incitação a ser feliz pode mascarar uma técnica 

específica do cuidado de si, em que indivíduos se empenham em aprimorar suas condutas e 

performances individuais, de forma que se adequar melhor ao sistema vigente.  

Nesse sentido, este estudo parte das pesquisas de Michel Foucault que inserem o 

cuidado de si em práticas de autogoverno. O livro Nascimento da biopolítica (2008) é peça 

fundamental para entender como se dão as práticas de governo nesta nova sociabilidade 

regida pelo corpo. Autores mais recentes atualizaram os estudos acerca da 

governamentalidade, neologismo cunhado por Foucault, no sentido de pensar mais 



estrategicamente os governos neoliberais, como Sam Binkley, Toby Miller, João Freire 

Filho e Neil Rose.  

O segundo capítulo pretende abordar o conceito de juventude e suas imbricações 

com o discurso de felicidade contemporânea. O intuito será demonstrar como acontece a 

juvenalização da sociedade, processo que Edgar Morin descrevia já na década de 1960, e de 

que forma essa valorização do corpo e do estilo de vida jovem foi configurada como 

sinônimo de boa vida. O livro A criação da juventude, de Jon Savage, será essencial para 

remontar à origem da subcultura juvenil e as condições da expansão da ideologia jovem, 

delineada pelo autor bem antes da década de 1950.  

Savage assinala que a valorização social da juventude foi construída entre os 

meados do século XIX e XX. As transformações ocorridas neste período fizeram com que a 

sociedade abandonasse a moral vitoriana e fizesse da instantaneidade, do consumismo e da 

compulsão pelo prazer seus principais valores — a serem consolidados e exaltados no 

decorrer do século XX. O objetivo será, portanto, desnaturalizar o conceito de juventude e 

historicizá-lo, na medida em que se vai expondo o caráter comercial que fomentou práticas 

e condutas juvenis. 

A outra parte do segundo capítulo pretende esclarecer sobre as práticas ascéticas que 

visam a alcançar o corpo jovem, propagandeado como modelo ideal de bem-estar na 

contemporaneidade. A partir da interpretação já citada de Michel Foucault, serão utilizadas 

atualizações e estudos focados no culto ao corpo contemporâneo. Nesse sentido, são 

essenciais os textos de Claudia Sant‘anna, Francisco Ortega, Paula Sibilia e Carmen Lucia 

Soares. A partir desta base teórica é possível perceber que o corpo é espaço primeiro da 

expressão de subjetividade, e o cuidado que recai sobre ele se configura como uma 

adequação moral. Nesse sentido, são infligidos atributos moralmente desagradáveis aos que 

falham,como os idosos, os doentes e os obesos.  

O último capítulo se dispõe a analisar especificamente o gênero cinematográfico 

voltado para o consumo e a fruição juvenis. Sob uma base de estudos consolidados por Pete 

Doherty, Luisa Passerini, Zuleica Bueno, Erika Wurts, João Freire Filho, Carla Marques e, 

mais uma vez, Jon Savage, será investigada a criação de uma subcultura juvenil 

cinematográfica, que, por sua vez, ao lado do high school, foi essencial para a formulação 

de uma cultura de pares e fomentar o reconhecimento da juventude como uma classe coesa. 



Serão relembrados desde os primeiros títulos juvenis, como Juventude transviada (1955), as 

reviravoltas mercadológicas de Hollywood que deram origem ao youthquake, de onde 

saíram nomes como George Lucas e Steven Spielberg, responsáveis pela expansão do 

mercado cinematográfico juvenil e a consolidação dos teenpics como blockbusters.  

Prosseguindo, serão analisadas ainda as vertentes em que o gênero juvenil foi 

subdividido nas décadas de 1990 e 2000, onde vão ser relembrados subgêneros como as 

paródias, o comédia sexual e as comédias de high school. Será delineada também a 

tentativa da indústria brasileira de investir neste nicho nos anos 1980, de onde saíram 

ícones como Bete balanço (1984), que, porém, não se firmou tematicamente nas décadas 

seguintes.  

Por fim, depois de minucioso aprofundamento teórico, serão introduzidas as 

análises sobre as representações de felicidade juvenil em três filmes do cinema nacional 

contemporâneo. São eles As melhores coisas do mundo, de Laís Bodanzky, Os famosos e os 

duendes da morte, de Esmir Filho, e Antes que o mundo acabe, de Ana Luiza Azevedo. As 

investigações têm como proposta incitar o debate sobre as imbricações entre os imaginários 

de felicidade e de juventude, além de refletir como se dá a insinuação de ser feliz no 

período da adolescência.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Felicidade: um direto, um dever 

 

Até Sócrates descer a busca da felicidade à Terra, ser feliz era um estado para 

poucos. Para gozar de uma boa vida, não havia muita coisa que pudesse ser feita ao alcance 

dos homens. A felicidade dependia da sorte, do destino ou da vontade de deuses 

caprichosos. Na origem das palavras que usamos até hoje para designar uma boa vida, esta 

casualidade — em oposição à atual causalidade — está presente. A raiz de happiness, por 

exemplo, é happ, que significa ―acaso, fortuna, o que acontece‖. A francesa bonheur é nada 

menos que a contração de bon (bom) e heur (sorte). Glück, em alemão, significa tanto 

felicidade como sorte (MCMAHON, 2006). 

Hoje, porém, os discursos praticamente onipresentes a anunciar as benesses da 

felicidade em nada a relacionam com sorte. Pelo contrário, trata-se  de um bem acionável 

nas mãos de quem a quiser cultivá-la. Qualquer um, propagandeia-se, é capaz de ser feliz 

— e cada vez mais feliz. Um exército de vozes midiáticas nos diz que ser esse estado frugal 

e inatingível em outras épocas é possível, aqui, agora, na intensidade que você desejar, e até 

quando quiser, desde que esteja disposto a cultivá-la com disciplina e autocontrole. 

A quantidade destes discursos, que partem tanto da mídia como do meio acadêmico 

e já estão vigorosamente disseminados no imaginário popular, sugere um imperativo 

contemporâneo de ser feliz. Inundam as páginas de revistas semanais testes para medir seu 

coeficiente de felicidade, abalizados por especialistas de diversas áreas (psicólogos, 

psiquiatras, nutricionistas, sociólogos, filósofos), seguidos por dietéticas para se extrair o 

melhor da vida (não se ater a questões negativas, aproveitar melhor o tempo, pensar sobre a 

sua própria felicidade etc.). As dificuldades, não se nega, são muitas, mas contam com um 

poderoso atenuante: todas são superáveis.  

Delineiam-se, desta forma, os contornos da felicidade que se instiga perseguir. Fruto 

da arquitetura da vontade e da disciplina individuais, ela está ao alcance de todo e qualquer 

sujeito que decidir conquistá-la. Por muito tempo considerada um estado inatingível ou 

reservado a uma retraída parcela da sociedade, a felicidade hoje incita a produção de um 

saber específico para delimitar seus contornos e precisar clínica e biologicamente sua 

mecânica interna. Trata-se de um bem mensurado e acionável, disponível em qualquer 

indivíduo. Basta somente que seja aflorado por certa intervenção clínica ou manipulação 



terapêutica, o que faz com que a ―tarefa de ser feliz‖ (BINKLEY, 2010) gire em sua roda 

econômica uma florescente economia do bem-estar.  

Se em nosso tempo os trâmites para atingir tal projeto de felicidade já foram 

plenamente codificados, é porque fatores subjetivos da própria atribuição de uma vida feliz 

foram excluídos. A questão mais filosófica que trata ―o que é a felicidade‖ não é, de 

maneira nenhuma, colocada. A felicidade é, desta forma, ―manuseada, conceitualmente, 

como um termo guarda-chuva [...]. É um dos sinônimos possíveis para os diferentes níveis 

de satisfação que obtemos ao explorar o melhor de nós mesmos, prosperando a cada dia, em 

qualquer situação‖ (FREIRE FILHO, 2010: 58). Revogados compromissos transcendentais 

ou o cultivo de virtudes fundamentais, a felicidade, ―religião das massas‖ (MORIN, 1962: 

129), desce dos céus para ser vivida intensamente em um presente perpétuo: 

 

A felicidade é, efetivamente, a religião do indivíduo moderno, tão ilusória 

quanto todas as religiões. Essa religião não tem padres, funciona 

industrialmente. É a religião da terra na era da técnica, donde sua aparente 

profanidade, mas todos os mitos recaídos do céu são virulentos... Constituem 

o que, a rigor, podemos chamar de ideologia da cultura de massa, isto é, a 

ideologia da felicidade. (MORIN, 1962: 129-130). 

 

Reproduzido sistematicamente em filmes, livros, revistas e jornais, o imperativo da 

felicidade brilha mais forte na publicidade, que reveste todo tipo de produtos e serviços 

com uma áurea de derradeira necessidade. Em sua nova campanha, a rede de 

supermercados Pão de Açúcar convida o consumidor a gastar nas lojas de sua rede por 

nenhum outro motivo senão o de que lá é ―Lugar de gente feliz‖. A campanha é formada 

por uma série de vídeos que dirige incessantemente a pergunta ―O que faz você feliz?‖ 

entre uma série de sugestões do que, afinal, seriam atribuições de uma boa vida. Nas 

insinuações, dividem espaço, paradoxalmente, orientações de consumo (casa, carro, 

aumento) e uma vida simples (cafuné, beijinho, andar descalço)
1
. 

                                                 
1
 A série de propagandas, narradas por Gilberto Gil, Seu Jorge e Arnaldo Antunes, se dividem em cinco 

comerciais. Seguem a transcrição de dois deles, que sintetizam a predominância do discurso da vida privada, 

do consumo e de uma constante necessidade: 1) ―O que faz você feliz? Abrir a janela, comer na panela, viajar 

pela rua, o mundo da lua, ensaiar o passo, correr para o abraço ou é andar descalço que faz você feliz? Será 

que é cuidar da gente, cuidar do planeta, fazer diferente, fazer melhor? Ficar na cama, só mais um pouquinho, 

comer um bolinho, fazer um carinho, se espreguiçar? É isso que faz você feliz? Ou é adivinhar desejo, 

estalinho de beijo, amar de paixão, arroz com feijão, uma bela salada, miolo de pão? Talvez a macarronada, 

brincar de nada, fazer de tudo, fazer o que você sempre quis? Me diz, o que faz você feliz também faz alguém 

feliz?‖; 2) ―O que faz você feliz? A lua, a praia, o mar, uma rua, passear? Um doce, uma dança, um beijo ou 



Já a rede de roupas Megazine Luiza lançou o convidativo slogan ―Vem ser feliz!‖ 

no ano de seu aniversário, com o intuito de promover uma renovação na identidade da 

marca. A nova Megazine Luiza é, então, apresentada por funcionários e consumidores fiéis, 

que fazem carreata pela cidade de São Paulo carregando balões azuis, ostentando sorrisos 

inabaláveis e saltitando de alegria aparentemente incontrolável. Uma das campanhas mais 

famosas que se utiliza do imperativo da felicidade é a da Coca-Cola. O slogan ―Abra a 

felicidade‖ orienta as propagandas da rede, adornando o um lado bastante concreto desta 

atribuição tão subjetiva: em um comercial, nos é apresentada a Fábrica da Felicidade, onde 

é produzido o refrigerante; em outro, o foco é a Máquina da Felicidade, que distribui 

centenas de latas da bebida.  

São claras as relações entre o consumo e a indústria do bem-estar, que hoje 

movimenta uma vasta rede de produtos e serviços, como livros, DVDs, treinamentos, 

tratamentos estéticos e terapêuticos e palestras motivacionais. Mais ainda, a felicidade 

contemporânea se insinua como uma tecnologia do governo neoliberal. Redefinida e 

instrumentalizada, a felicidade propõe um alinhamento bastante específico da subjetividade 

e do corpo, de modo que os indivíduos são instigados a alinhar suas atividades diárias e 

seus projetos de vida com o intuito de mudar a si mesmos, otimizar suas potencialidades e 

superar pontos problemáticos (BINKLEY, 2010).  

 

2.1. Um aspiração secular  

Quando os de pouca fé acreditam com certeza 

fanática que os seres humanos podem ser felizes 

como deuses, a felicidade é com frequência a 

primeira coisa a ser sacrificada em nome dela 

mesma. (MCMAHON, 2006: 279) 

 

Hoje naturalizada como um objetivo intrínseco à humanidade, nem sempre a 

felicidade esteve tão ao nosso alcance — literalmente, por vezes, nas prateleiras dos 

supermercados e livrarias mais próximos. Na maior parte de nossa estada na Terra a 

                                                                                                                                                     
goiaba com queijo? Afinal, o que faz você feliz? Chocolate, paixão, dormir cedo, acordar tarde, arroz com 

feijão, matar a saudade? O aumento, a casa, o carro que você sempre quis ou são os sonhos que te fazem 

feliz? Dormir na rede, matar a sede, ler ou viver um romance? Um lápis, uma letra, uma conversa boa, um 

cafuné, café com leite, rir à toa? Um pássaro, um parque, um chafariz ou será um choro que te faz feliz? A 

pausa para pensar, sentir o vento, esquecer o tempo, o céu, o sol, um som? A pessoa ou o lugar? Agora me 

diz, o que faz você feliz?‖. 



felicidade foi um estado fugaz, a ser atingindo por meio de compromissos transcendentais, 

privações sofríveis ou práticas religiosas de virtudes fundamentais (LIPOVETSKY, 2007; 

COMPTE-SPONVILLE, 2006; MCMAHON, 2006). Sendo assim, tem uma história, um 

passado, é alvo de uma construção social.  

 Até Sócrates, a felicidade não se constituía num foco de preocupações do homem, 

que atribuía uma vida feliz à sorte, ao destino ou ao capricho dos deuses. É o que fica claro 

na análise de Darrin M. McMahon sobre um trecho de História, de Heródoto. Numa época 

de peste, fome, guerra e adversidades inescrutáveis, ganhavam o ―epíteto de felizes aqueles 

que superaram os perigos da vida enquanto viveram, e então morreram com honras no 

momento de sua maior glória‖ (MCMAHON, 2006: 21). A felicidade não era estado 

subjetivo ou uma preocupação individual, pousava distante da concretização humana. 

 Esta visão fatalista reinava desde tempos imemoriais, lapidada no século V a.C. por 

Heródoto e as tragédias gregas. Praticamente na mesma época, porém, Sócrates fez baixar à 

Terra o ideal de felicidade e ocupou seu tempo com o que viria a tirar o sono dos filósofos 

desde então: as condições necessárias a uma boa vida. O argumento era de que os homens, 

por intermédio da razão, poderiam mudar o curso de suas vidas e, consequentemente, 

influir diretamente em sua felicidade, desejo então considerado inerente à natureza humana. 

A felicidade não seria hedonista; deveria ser alcançada em uma vida regrada pela filosofia. 

O caminho seria árduo, mas estaria ao alcance do homem virtuoso.  

 Aristóteles, por sua vez, desprezava a forma etérea de felicidade proposta por 

Sócrates e reiterada por Platão. Identificava a capacidade de usar a razão como télos 

humano, nossa característica singular, que deveria ser usada para atingir o bem supremo 

humano: a felicidade. Aristóteles revelou, inicialmente, um caráter prático e adotou 

concepções populares sobre a boa vida, chegando à conclusão de que o cultivo de virtudes, 

em que prevalecia o equilíbrio, conduziria à felicidade. No decorrer de sua obra, porém, o 

campo dos potencialmente felizes se restringe: excluídos escravos, mulheres e crianças (que 

teriam faculdades intelectuais comprometidas), só uma retraída parcela da população 

poderia se dedicar à contemplação e estudo necessários para desfrutar de uma boa vida.  

 Sócrates, Platão e Aristóteles delinearam caminhos para a felicidade terrena, mas se 

mostraram vigorosamente pessimistas quanto à sua tangibilidade. Inspirados em suas 

primeiras proposições, Epicuro e Zenão procuravam outros meios na Atenas do século IV 



a. C., com a preocupação explícita de aliviar os sofrimentos humanos e foco específico na 

regulamentação ascética dos desejos. Epicuro pregava prudência e sobriedade para 

esclarecer a natureza do desejo a ser satisfeito — os necessários seriam extremamente 

limitados. Já para Zenão, precursor do estoicismo, a felicidade seria alcançada ―ao 

restringir radicalmente o número de nossas aspirações totais, ajudando a garantir plena 

satisfação e reduzindo ao máximo nossa dependência‖ (MCMAHON, 2006: 72).  

 Na antiga Roma, a felicidade perpassava a satisfação de todos os desejos mundanos. 

O falo era símbolo de prosperidade, fertilidade, poder e sorte, adornando a entrada de 

edificações como fizeram as ferraduras tempos depois (MCMAHON, 2006: 83). A 

declaração era então aberta de que os prazeres e poderes mundanos são sinais da 

benevolência dos deuses. Mesmo assim, Horácio, um dos maiores poetas romanos, já se 

preocupava com o excesso de tal felicidade hedonista, aconselhando um retorno à vida 

natural e à inocência. 

 Para aqueles que pretendiam substituir a felicidade passageira do carpe diem por 

uma perene e perpétua, a conversão ao cristianismo parecia uma boa opção. A promessa de 

redenção eterna vinha através do sofrimento, sendo a felicidade celestial um dos principais 

motores da fé e de sua recepção. Esta percepção induz à aceitação das limitações humanas e 

da vontade de Deus, único ser eterno, que regeria o tempo de cada coisa. Não se trata, 

somente, ressalta McMachon, retomando palavras de santo Agostinho, de uma ―felicidade 

da esperança‖, mas sim ―uma ordem para se regozijar agora, na expectativa da realização 

daquela promessa‖ (2006: 109). 

 Se a Idade Média viu seus escritores versarem sobre a face mais desgraçada da vida, 

a indignidade humana desde o pecado original, os humanistas dos séculos XV e XVI 

reacenderam o interesse no mundo feliz do homem. No Renascimento, surge renovado o 

apetite pela filosofia grega, de Sócrates a Epicuro, como se Deus pudesse falar pelas 

mensagens dos filósofos pagãos. A felicidade, porém, continuava a não habitar neste 

mundo, ainda sobre sombras da doutrina cristã, mas era dever do homem elevar-se ao 

máximo em sua dignidade, ponto que poderia ser alcançado sem a ajuda de Deus e a partir 

do qual Deus estenderia sua mão para ajudá-lo. 

 Já Martinho Lutero percebia a felicidade era a consequência da confiança e do 

conhecimento na graça divina, sendo a fé um dom de Deus com poderes radicalmente 



transformadores. Lutero atacou o lugar da dor na cultura cristã, estabelecendo o estado 

alegre como o desejável para um homem agraciado: 

 

A sensação de felicidade na terra — uma alegria imaculada e cristã — era um 

sinal exterior da graça de Deus. E o simples fato de que essa graça nunca 

seria sentida sem uma convicção total era por si só mais um incentivo para 

procurá-la em todas as coisas. Lutar pela felicidade significava buscar sinais 

que garantissem a felicidade futura. (MCMAHON, 2006: 186)  

   

 Já John Locke acreditava que viver feliz neste mundo era um preceito da vontade 

divina, que justamente com esse fim tinha criado o homem. A vida deixara de ser ―um vale 

de lágrimas‖ e o contentamento era visto como um estado natural do homem, até mesmo 

sinal de graça divina. Assim sendo, por que não poderia a felicidade ser atingida somente 

por meios naturais, sem orientação de um ser superior? No Iluminismo, a felicidade foi 

percebida como um direito de todos, claramente enraizada nos prazeres terrenos. Mas como 

alcançá-la? 

O século XVIII se caracterizou por ser um período de relativa tranquilidade e 

prosperidade. Mesmo entre guerras e fome, não cultivou taxas tão negativas quantos os 

séculos anteriores, tendo a mortalidade diminuído e a expectativa de vida, aumentado. 

Houve a ascensão das nações-Estado, bem equipadas para o cumprimento da lei, enquanto 

o comércio se expandia e criava um bom excedente para alimentar uma incipiente cultura 

de consumo.  Essa conjuntura aliada ao progresso da matemática e das ciências humanas 

dava a impressão de um controle sobre as influências externas e os capricho dos deuses: a 

vida estava na mão dos homens, e eles poderiam fazê-la melhorar. ―Maximizar o prazer e 

minimizar a dor — nessa ordem — eram preocupações características do Iluminismo‖ 

(MCMAHON, 2006: 223). 

Apesar da aparente semelhança com a eudaimonia clássica, a concepção 

predominante de felicidade no século XVIII se difere desta em alguns pontos nevrálgicos. 

São divergências a postura bem mais receptiva em relação ao prazer, a crença num controle 

maior do homem sobre a natureza e as questões humanas, além de um impulso expansivo 

de levar a felicidade a nações inteiras. A ética iluminista ainda se atinha a pontos mais 

práticos, como a medição do prazer, a definição se o prazer é mesmo a maior vocação do 

homem e como combater o hedonismo desenfreado. De qualquer forma, estava instalada a 



crença obsessiva da busca pela felicidade na Terra, que viria a orientar os séculos 

posteriores:  

 

Essa crença era uma fé teimosa — e bastante moderna —, e entrou em 

choque várias vezes com a dura realidade da vida no mundo moderno. 

Mesmo em lugares como os Estados Unidos, onde a busca da felicidade foi 

tratada como escolha e responsabilidade individual, o fim podia exigir meios 

que ameaçavam subvertê-lo, transformando o rosto sorridente em uma 

carranca mal-humorada. A felicidade, pode-se dizer, comprovou-se um 

senhor às vezes tão exigente quanto o Deus que pretendeu substituir. 

(MCMAHON, 2006: 279) 

  

 

2.2. O happy end ao seu alcance 

 

Não são recentes os estudos que apontam o lugar privilegiado da busca pela 

felicidade na sociedade ocidental contemporânea. Já na década de 1960, o sociólogo 

francês Edgar Morin atentava para a predominância do discurso mitológico da felicidade na 

cultura de massas e na civilização ocidental. Na virada do século XX para o XXI, contudo, 

assistimos ao ápice desta dinâmica, tendo a busca pela felicidade saltado da cultura de 

massas para impregnar o imaginário popular e até mesmo os discursos científicos, 

sagrando-se um poderoso leitmotiv cultural de nosso tempo (FREIRE FILHO, 2010).  

Morin (1962) aponta que um dos principais fatores responsáveis pela onipresença 

do discurso da felicidade na contemporaneidade é a propagação exacerbada do happy end 

cinematográfico. Esta transformação acontece quando, em meados da década de 1930 — 

primeiramente no cinema americano para depois se expandir para o ocidente — acontece 

uma revolução na estética cinematográfica com o intuito de aproximar do espectador as 

problemáticas retratadas em tela. Deixada uma tradição onírica para trás, a indústria 

cinematográfica apresenta então seus contos enredados em quadros mais plausíveis, 

cenários mais realistas e calcados em certa interpretação de cunho naturalista.  

Tais transformações na forma de se fazer cinema industrialmente criaram a figura 

mítica do herói simpático. ―Um sósia do espectador ao qual este está ligado por 

semelhanças e, simultaneamente, por uma simpatia profunda‖ (MORIN, 1962: 92), o herói 

simpático deve, por regra, beneficiar-se do happy end, felicidade adquirida depois de 



atravessar toda sorte de provas que, naturalmente, preveriam um final bem mais sombrio e 

trágico para o protagonista. Acontece assim, sublinha Morin, uma ruptura cultural milenar 

com a tragédia, que, propagada inicialmente na Grécia antiga, orientou as produções 

culturais dos últimos séculos, como o melodrama, o drama elisabetano e a tragédia clássica 

francesa.  

A partir da reorientação cultural proporcionada pela irrupção em massa do happy 

end, desenvolve-se uma revolução no imaginário social, que centra seu núcleo afetivo em 

torno da ideia de felicidade. A força da simpatia, do realismo e do psicologismo do novo 

herói que emerge da tela faz com que o espectador enxergue nele seu alter-ego. É mais que 

óbvio que, estabelecido esse elo sentimental e pessoal, o público venha a exigir êxitos, 

sucessos e provas de que a felicidade é possível — algo que passa a clamar também em sua 

vida ―real‖, e, com mais intensidade do que nunca, em uma sociedade que supervaloriza o 

presente e que assiste à liquefação de suas instituições sólidas e duráveis de outras épocas.  

Cabe frisar aqui que o happy end delineado por Morin vai além do final feliz dos 

contos tradicionais. Trata-se de tornar eterno, com uma trilha sonora vibrante ao fundo, um 

momento de prazer sublime, recompensa natural de uma série de esforços articulados. Nas 

palavras do autor: 

 

[...] o happy end introduz o fim providencial dos contos de fadas no realismo 

moderno, mas concentrado num momento de êxito ou finalização. O velho 

conto terminava com a continuidade pacífica de ―eles foram felizes para 

sempre e tiveram muitos filhos‖. O happy end eterniza um beijo que exalta 

um fortíssimo musical. Aniquila passado e futuro no absoluto do instante 

supremo. A cultura de massa, no happy end, oferece um novo modo estético-

realista que substitui a salvação religiosa, na qual o homem, por procuração, 

realiza sua aspiração da eternidade. [...] esforça-se, ao mesmo tempo, para 

exorcizar o sentimento do absurdo e da loucura dos empreendimentos 

humanos. (MORIN, 1962: 94) 

 

O happy end desce das telas para o ambiente mundano por projeção e identificação 

do espectador com os heróis do panteão olimpiano moderno, as celebridades do cinema e 

da vida. Se por um lado os atores, na pele de heróis simpáticos hollywoodianos, desfrutam 

em cena da felicidade eterna do happy end; por outro lado esse exército de pessoas 

perfeitas, mistos de homem e deus, mito e realidade, tem seu cotidiano devassado por 

flashes e manchetes espetaculares em tabloides de todos os tipos, que cirzem na mídia o 



ideal de vida feliz — e possível.  Nesse contexto, coexistem, portanto, um duplo apelo de 

identificação do cidadão comum com o imaginário do happy end cinematográfico, 

condizente com a dupla natureza dos olimpianos em questão, que são: 

 

[...], simultaneamente, magnetizados no imaginário e no real, 

simultaneamente, ideais inimitáveis e modelos imitáveis; [...] são sobre-

humanos no papel que eles encarnam, humanos na existência privada que 

levam. A imprensa de massa, ao mesmo tempo em que investe os olimpianos 

de um papel mitológico, mergulha em suas vidas privadas a fim de extrair 

delas a substância humana que permite a identificação. (MORIN, 1969: 106-

107)   

 

Quase cinco décadas depois da publicação dos escritos de Morin sobre a cultura de 

massas, as celebridades são outras, muito mais mundanas, próximas e efêmeras, 

praticamente descartáveis (FRANÇA, 2010). Se por um lado tais atributos podem colocar 

em risco a admiração que move a dinâmica projetiva, por outro lado a aproximação torna o 

processo de identificação mais plausível, cúmplice, realista, possível. É por isso que no 

ápice da sociedade do espetáculo a televisão desponta como um novo e potente espelho, 

lugar tanto para a costumeira admiração, como para a crítica. As estrelas da TV, em seus 

quinze minutos de fama ou tanto mais, servem igualmente como modelos de conduta ou, 

em seus negativos, como exemplos providenciais a serem rechaçados.  

 De qualquer forma, a observação da intimidade dos famosos nunca antes teve tanta 

importância no cotidiano dos homens comuns. Uma resposta para esse apelo é a de que ―os 

célebres e os heróis funcionam como operadores de constituição da relação consigo mesmo, 

com os outros, com o mundo‖ (CHALVON-DEMERSAY apud FRANÇA, 2010: 224). 

Mais que isso, França ressalta a importante função social das celebridades, que atuam como 

referências e muletas para nossa própria inserção na realidade. Elas acolhem ―a projeção de 

nossos desejos irrealizados ou sempre postergados, servem de compensação e, enquanto 

modelos, nos permitem operar transições, exercer simulações‖ (FRANÇA, 2010: 225).   

Se não há consenso no meio acadêmico sobre como se referir ao contexto 

sociocultural atual, é acordo a marcante insegurança e fragmentação que acompanham este 

período de intensas e frequentes mudanças, escoltado pelo enfraquecimento das premissas, 

estruturas e instituições sólidas da modernidade. Neste contexto que o filósofo polonês 

Zygmunt Bauman assinalou como pós-moderno — para depois passar à famosa metáfora 



da liquidez —, a felicidade desponta como norte e sul da vida humana, bússola num mar 

revolto de incertezas permanentes e irredutíveis. O irônico é que é justamente em nome da 

perseguição de uma dita boa vida, recheada de prazeres infindáveis, é que tamanha 

insegurança passou a assombrar os homens e mulheres contemporâneos, que ―trocaram um 

quinhão de suas possibilidades de segurança por um quinhão de felicidade‖ (BAUMAN, 

1998: 10).  

O livro O mal estar da pós-modernidade, assinado por Bauman, baseia-se numa 

comparação com a obra de Sigmund Freud, O mal-estar na civilização. Se o mal-estar 

moderno provinha da coerção, da renúncia-forçada à liberdade individual em nome de 

ideais coletivos de pureza, beleza e ordem, a escolha pós-moderna acarreta, por sua vez, 

outra boa dose de mal-estares — provenientes ―de uma espécie de liberdade de procura do 

prazer que tolera uma segurança individual pequena demais‖ (idem).  

No contexto pós-moderno assinalado por Bauman, a identidade individual sofre as 

principais mazelas de um tempo de incertezas e inseguranças. Sem maiores garantias para o 

futuro, e perdido em meio à excessiva liberdade que reina em nossos tempos, o sujeito deve 

deixar para trás antigos laços sociais herdados e sonhos de um seguro ―projeto de vida‖ 

para tornar-se um ―colecionador de emoções‖, sem uma identidade ―sólida, exuberante e 

imutável‖ (BAUMAN, 1998: 30). Cabe ressaltar, ainda, a relevância do contexto político-

econômico nessa nova orientação: 

 

Nessa mudança de disposição, [os homens e mulheres pós-modernos] são 

ajudados e favorecidos por um mercado inteiramente organizado em torno da 

procura do consumidor e vigorosamente interessado em manter essa procura 

permanentemente insatisfeita, prevenindo, assim, a ossificação de quaisquer 

hábitos adquiridos, e excitando o apetite dos consumidores para sensações 

cada vez mais intensas e sempre novas experiências. (BAUMAN, 1998: 22-

23) 

 

Se antes a identidade era uma questão de atribuição, sublinha o filósofo polonês, o 

novo arranjo a que pertencemos a posicionou como realização, ou seja, uma tarefa 

individual e da responsabilidade única e intransferível do sujeito. De uma disposição 

coletiva sobre as questões humanas, passamos a uma esfera individual, ao passo que 

assistimos à falência das políticas públicas de bem-estar. É por isso que se pode dizer que 

―a tarefa de lidar com os riscos coletivamente produzidos foi privatizada‖ (BAUMAN, 



1998:52). Instaura-se, dessa forma, uma atmosfera de medo ambiente (CLARKE apud 

BAUMAN), ou, como preferiu Bauman, de medo líquido, ―uma sensação de incerteza [...] a 

respeito da futura configuração do mundo, a maneira correta de viver nele e os critérios 

pelos quais julgar os acertos e erros da maneira de viver‖ (BAUMAN, 1998: 30). 

Nesse contexto, pressões cada vez mais intensas incidem sobre indivíduo, 

responsabilizado unicamente por sua (in)felicidade, preocupação que antes recaía sobre 

uma rede de proteção tramada e escorada socialmente. Tais preocupações, não são, como 

em outras épocas, exclusivas de parte do arranjo social: 

 

A imensidão da tarefa pode engendrar sentimentos imobilizadores e 

desagregadores. Os efeitos psicológicos debilitantes do fundamentalismo de 

mercado e da globalização negativa não alcançam apenas o contingente dos 

desvalidos e dos redundantes — com exceção de uma retraída casta de 

poderosos, todos os cidadãos estão sujeitos ao estresse e à agonia suscitados 

pela fragilidade dos projetos biográficos e dos lados sociais. (FREIRE 

FILHO & MARQUES, 2008: 83) 

 

Diante de tal insegurança crescente, e frente ao medo tangente de ser infeliz, 

padrões de comportamentos aludidos pela a mídia servem providencialmente como guia 

terapêutico para tratar as angústias individuais e coletivas. De fato, os meios de 

comunicação, favorecidos pelo apelo tecnológico do bios miditático (SODRÉ, 2009), 

ganham cada vez mais funções pedagógicas, situando-se como uma nova instituição a 

competir espaço com os modelos tradicionais da família, da escola e da Igreja. França 

(2010) ressalta que também as celebridades do panteão olimpiano moderno, sejam elas a 

serem cultuadas ou penalizadas no altar midiático, atuam como guias ―virtuais‖ de 

sociabilidade, um repositório de experiências, ―mediadores em nossa busca de sucesso e 

nosso drible do fracasso‖ (FRANÇA, 2010: 225). 

Os modelos de conduta sancionados e promovidos pelo espetáculo cinematográfico, 

sobretudo, são bastante beneficiados pelo dispositivo da imagem e do realismo 

identificador da vida filmada (MORIN, 1962). A produção cinematográfica contemporânea 

voltada para a fruição e consumo juvenis foi exaltada justamente por retratar o jovem 

brasileiro com apuro, em uma representação ―realista‖ e crível, sensível, distante dos 



estereótipos e clichês costumeiros
2
. As melhores coisas do mundo, de Laís Bodanzky, Antes 

que o mundo acabe, de Ana Luiza Azevedo, e Os famosos e os duendes da morte, de Esmir 

Filho, classificados como uma tendência teen no cinema nacional, retratam e dialogam com 

uma porção bastante restrita da sociedade brasileira: jovens brancos de classe média em 

seus 15 anos.  

Na constelação de guias que reúnem dietéticas para o bem-viver, para além das 

representações cinematográficas, que serão discutidas adiante, ganha espaço no mercado 

editorial nacional o filão dos livros de autoajuda, gênero que cresceu mais de 700% entre 

1994 e 2002
3
. O tema é capa também das principais revistas semanais de informação do 

país, que sugerem testes para avaliar quão feliz é a vida do leitor e recorrem aos principais 

autores de best-sellers de autoajuda por inspiração, lançando mão, providencialmente, de 

uma rica lista de vocábulos do ramo industrial e administrativo. As ―dicas‖ moldam sujeitos 

interessados em incrementar a performance, otimizar a produção, empreender, no trabalho e 

na vida pessoal, com distinta autonomia e liberdade.  

É interessante atentar para a ascensão do discurso de autoajuda. O gênero — por 

anos desmerecido pela mídia por ser uma ―literatura menor‖, mesmo emplacando 

expressivos números de vendas de exemplares — hoje abaliza uma série de matérias 

jornalísticas sobre comportamento social e já ganhou até mesmo uma listagem própria dos 

títulos mais comercializados no país. Fator preponderante na aceitação generalizada dos 

argumentos dispostos nas bíblias de autoajuda, como os populares livros de Martin 

Seligman, Tal Ben Shahar, Kenon Sheldon e Sonja Lyubomirsky, são as credenciais 

acadêmicas concedidas pelo ramo da psicologia positiva. A partir desta análise, como 

                                                 
2
 A crítica do site especializado Cineweb, publicada em 12/04/2010, elogia As melhores coisas do mundo por 

―manter o foco nos personagens e na naturalidade de seu comportamento‖, forma pela qual ―faz um filme 

sincero e verdadeiro, com o qual adolescentes podem identificar-se e adultos não se aborrecerem‖. Já o texto 

de Alessandro Soler publicado no site do jornal O Globo em 13/04/2010 registra que As melhores coisas do 

mundo é bem-sucedido graças a sua ―pesquisa apurada, texto inteligente e direção que dribla a caricatura‖. O 

"nostálgico" e "bem-humorado" Antes que o mundo acabe trata "com delicadeza dos dramas adolescentes", 

como publicado na Folha de S. Paulo em 19/08/2010. A crítica de Ronaldo Pelli, publicada no portal de 

notícias G1 no dia 16/09/02010, lembra que Antes que o mundo acabe "aparenta uma naturalidade", "respeita 

os jovens" e "mostra, sem afetação, que adolescente não é criança". Os famosos e os duendes da morte é 

exaltado na crítica de Rodrigo Fonseca, publicada em O Globo em 28/09/2009, destaca-se por ―se arriscar por 

um terreiro pelo qual o cinema brasileiro de longa metragem pouco circula: o entendimento da geração MSN, 

aquela que aprendeu a dizer não em forma de ctrl+alt+del‖  . 
3
 Pesquisa da Câmara Brasileira do Livro, divulgada pela Revista Veja, na matéria ―Auto-ajuda que funciona‖ 

(edição número 1777, de 13 de novembro de 2002). 



investigo a seguir, a felicidade pode ser pensada com uma tecnologia de governo 

neoliberal. 

 

2.3. O modo de ser feliz neoliberal 

 

O termo governamentalidade foi um neologismo usado pelo filósofo francês Michel 

Foucault para se referir às macro e micro tecnologias por meio das quais os estados e as 

autoridades sociais governavam grupos, instituições e populações. Tais estudos 

investigaram as relações entre segurança, população e governo. Até o fim do século XVIII, 

eram majoritários os regimes dominados pela soberania, que adotava a família como 

modelo para a gestão de um território, de uma propriedade. Visando o bem comum e a 

salvação de todos, o soberano equilibrava o ―direito de matar e de deixar viver‖. As 

proposições da época acerca da arte de governar foram sintetizadas por Foucault nos 

exemplos de O príncipe, de Maquiavel, e a literatura contrária a esse modelo que reinou até 

o fim do século XVIII. 

É na virada daquele século que o mundo se vê diante da expansão marítima e da 

prosperidade do comércio, e a arte de governar é reconfigurada. Território e propriedade já 

não são prioridades. A questão que se instala é como administrar lucros e prejuízos da 

economia mercantilista em expansão em toda a Europa. O bom governo deveria, então, 

dispor ―as coisas e os homens‖ de forma a atingir finalidades múltiplas, específicas para 

cada objeto governado. Mais que a conquista pela força, o governante emerge como um 

líder sábio, paciente, diligente, que deixa claro, principalmente, que atua a serviço dos 

governados.  

É nesta conjuntura, sinaliza Foucault, que acontece o nascimento da economia 

política, ―uma ciência das relações contínuas e múltiplas entre a população, o território e a 

riqueza‖ (FOUCAULT: 2008, 289). A ideia de população também é muito importante para 

esse processo, sendo configurada como um sujeito de necessidades e aspirações específicas. 

Em torno desses dois conceitos-chave, a arte de governar é orientada como uma ciência 

política, cujas técnicas de governo vão dominar o ocidente a partir do século XIX. O 

modelo de família que orientava o governo antes do século XVIII passa a servir como um 

instrumento de governo da população. A família é, portanto, sempre acionada quando são 



instigados objetivos específicos no seio social, como o controle de compulsões sexuais, a 

demografia, o consumo. 

Etiquetada como a ―autoajuda que funciona‖
4
, a psicologia positiva vem em 

vigorosa ascensão no meio acadêmico, tendo como marco inicial o ano de 1997, quando os 

psicólogos Martin Seligman e Mihaly Csikszentmihalyi uniram esforços para reformular o 

cerne das preocupações tradicionais da psicologia. O intuito era renovar a agenda dos 

estudos psicológicos, costumeiramente debruçados sobre estados negativos e desordens de 

diversos tipos. O foco seria então ―mapear, com a mesma precisão científica, os estados 

mentais identificados com a alegria, o florescimento, a expressão de bem-estar e a 

felicidade em si‖ (BINKLEY, 2010: 85).  

Pela comparação entre ―indivíduos infelizes‖ e ―pessoas muito felizes‖, ou 

―cronicamente felizes‖, seria possível, portanto, elencar fatores condicionantes daqueles 

que acumulam maior índice de ―emoções positivas‖ — como otimismo, perseverança, 

coragem, alegria, confiança, encantamento, esperança, gratidão, serenidade, honestidade, 

destemor e tenacidade (FREIRE FILHO, 2010: 55). A psicologia positiva reverbera, assim, 

o poder do bem-estar na construção de sujeitos mais motivados, criativos e imunes a mal-

estares da vida moderna, como dificuldades no trabalho, estresse e aborrecimentos 

menores, a partir do aprendizado, esforço e treinamento do capital humano (FREIRE 

FILHO, 2010). Os achados que emergem do rigor científico da psicologia positiva, 

contudo, são bastante semelhantes ―às verdades intuitivas do senso comum‖ (FREIRE 

FILHO, 2010: 59). 

Nesta ciência da felicidade, mais que a eliminação dos problemas, o foco é a 

otimização da vida, para além de um ponto neutro. Em vez de contribuir para que as 

pessoas se sintam bem, o intuito é ajudá-las a se sentirem excelentes, por meio de uma 

matemática aparentemente bastante simples. Se necessitasse de um slogan publicitário, 

grandes seriam as chances de a psicologia positiva o compartilhar com popular o 

antidepressivo Prozac — Better than well.  

 

Mas as pessoas querem mais do que apenas corrigir suas fraquezas; querem 

vidas cheias de significado, e não somente um dia após o outro até a morte. 

Nas noites em que perde o sono, você provavelmente pensa — como eu — 

                                                 
4
 É este o título da matéria publicada na edição 1777 da Revista Veja, em 13 de novembro de 2002. 



em como passar de +2 para +7, sem se contentar em ir de -5 para -3 e sentir-

se um pouco menos triste a cada dia. (SELIGMAN, 2009: 12) 

 

É interessante perceber que, apesar de considerar a ambição pela felicidade algo 

intrínseco e natural à vida humana, a literatura da psicologia positiva apressa-se em 

fornecer extensos argumentos para justificar a aplicação de boa dose de tempo e disciplina 

do leitor na caça da felicidade autêntica proposta em suas páginas. E são várias as razões 

que explicam a urgência em ser feliz. A potencialização da performance humana — algo 

comparável a um doping emocional — tem, afinal, ótima funcionalidade no arranjo social, 

uma vez que:  

 

[...] abrem oportunidades de empreendimentos criativos e de novas 

abordagens para resolução de problemas, além de gerarem recursos sociais, 

físicos e intelectuais que preparam os indivíduos para os desafios futuros. 

Entre os ―subprodutos‖, as ―recompensas adicionais‖ ou ―benefícios 

tangíveis‖ [...] figurariam a ampliação da capacidade de lidar com o estresse, 

a melhoria do desempenho cognitivo, o reforço do sistema imunológico e o 

prolongamento da expectativa de vida [...], além de favorecer uma maior 

produtividade no trabalho e o estabelecimento de relações sociais mais ricas. 

(FREIRE FILHO, 2010: 60) 

 

Os auspícios de se ter a felicidade como objetivo pessoal derradeiro beneficiam 

ainda o plano coletivo, uma vez que ela ―constitui um sábio investimento social e de saúde 

pública‖ (SHELDON & LUYBOMIRSKY apud FREIRE FILHO, 2010: 60). É ainda uma 

obrigação moral, baseada no entendimento de que o sujeito feliz faz bem aos que o cercam. 

Tal abordagem objetiva da felicidade influencia hoje uma série de atividades institucionais, 

de gestão e planejamento, centradas no governo dos indivíduos. Alinha-se, portanto, uma 

série de atividades diárias específicas a serem obedecidas por indivíduos interessados em 

serem felizes.  

Diante destas práticas, os sujeitos individuais são objetos de um cuidado rígido e 

disciplinar sobre si mesmos, otimizando suas capacidades e eliminando aspectos 

problemáticos de seu comportamento. O que sugere Foucault, em 1984, é que tal modelo de 

governo de si é decisivamente inspirado pelas técnicas de governo da população, o que 

configura, em nossa época, o direto à felicidade em dever.  Sob a justificativa moral de 

aprimoramento do self, o indivíduo se sujeita a integrar as prioridades da ordem 

socioeconômica dominante na prática de sua própria subjetividade. É desta forma que a 



incitação à felicidade, em suas vestes contemporâneas, se insere como uma tecnologia do 

governo neoliberal (BINKLEY, 2010).  

Antes um bem inatingível individualmente, a felicidade é hoje um cultivo 

individual, potencial passível de acionamento seja por intervenções clínicas ou 

manipulações terapêuticas. Desde o momento em que o bem-estar e a boa vida assumem 

papel central na vida moderna, o discurso psicológico ganha espaço inegável no cotidiano 

contemporâneo. É nos divãs que o sujeito encontra a si mesmo, dilui sofrimentos e exorciza 

culpas, além de receber prescrições de comprimidos de bem-estar. Não é nova a tese de que 

as profissões psicológicas possam trabalhar em conjunto com uma estrutura de dominação 

amparada por uma lógica econômica capitalista. Antes, a crítica sobre a psicologização da 

sociedade apontava o individualismo crescente da cultura psi, que acabava por favorecer o 

desarranjo das tradições coletivistas (que permitem oposição mais radical) em nome do 

progresso liberal (BINKLEY, 2010). Hoje, a condenação é outra: 

 

Mais do que impor conformismo aos regimes de produção em massa e à 

sociedade de massas por meio de um discurso de ajuste psicológico, o novo 

discurso sobre a felicidade subscreve o agenciamento, a iniciativa e a 

autorresponsabilidade concebidas no quadro de referência da autonomia 

baseada no mercado. [...] A tarefa de ser feliz é sempre alinhada à tarefa de 

tornar-se um ator mais autônomo no mercado: mais independente, 

autointeressado, empreendedor e calculador em busca de suas metas. 

(BINKLEY, 2010: 84) 

 

A própria prática psicológica sofreu mudanças vigorosas impulsionadas pela 

alteração da ordem macroeconômica. A eficácia dos tratamentos deve vir à tona o quanto 

antes, quando há décadas atrás dependia de dispendiosas sessões de terapia. A psicologia 

adentra a biomedicina, esquematizando, quantificando, medindo e interpretando os 

números do cérebro. O esforço faz inundar no mercado ―pílulas de felicidade‖ e 

antidepressivos são comercializados como nunca.  

 

A função psi passou por uma mudança, tortuosa e incompleta: de 

julgamentos quase religiosos e normas confessionais para técnicas científicas 

e intervenções químicas; de construções carcerárias e divãs alongados para 

pílulas farmacêuticas e retornos ao social — em suma, para além dos 

enclausuramentos e em direção a corredores de shoppings. [...] A felicidade 

passou a ser uma condição. (MILLER, 2010: 106).  

 



 

Além de orientar práticas de autogoverno, a busca pela felicidade assenta-se 

também como meta política, orientando práticas de governo do Estado. Um bom exemplo é 

a instauração do FIB (Felicidade Interna Bruta), em substituição ao PIB (Produto Interno 

Bruto). A crítica é que o medidor atual se restringe a atividades econômicas na análise do 

desenvolvimento de uma nação, deixando de fora importantes fatores como o bem-estar 

social, psicológico e emocional dos indivíduos. Há ainda o projeto de lei, assinado pelo 

deputado federal Cristóvam Buarque, que prevê a inclusão do direito à felicidade no texto 

da Constituição. A PEC foi aprovada em novembro deste ano. Cabe frisar, como o faz 

Miller (2010), que a legitimação do direito — e do dever — da felicidade, por sua vez, 

deslegitima iniciativas que intentam diminuir as desigualdades econômicas, pois estas já 

não teriam tanto peso no bem-estar do indivíduo. São, contudo, muito benéficas para a 

atuação do capital livre, que tem menos uma preocupação em sua conta social. 

Na prática de governo de si que é a busca pela felicidade contemporânea, um 

destaque especial é dado à esfera do trabalho, traço, aliás, que só reforça o alinhamento a 

uma mentalidade neoliberal. Mais do que ―ser feliz no trabalho‖ e ascender numa carreira, 

pode-se concluir pelos recentes estudos de Luc Boltanski e Ève Chapello, entre outros, que 

a empresa tornou-se, por excelência, o ambiente da realização pessoal e, por que não, da 

felicidade. Em O culto da performance: da aventura empreendedora à depressão nervosa 

(2010), Alain Ehrenberg sinaliza que a empresa, acedida ao posto de instituição 

incontestável numa época de imprevisibilidade econômica e falecimento de projetos 

políticos, apresenta-se como ―uma resposta legítima a todos os nossos males‖ (2010: 14). 

Para isso, toma emprestados traços do esporte — como a aventura, a competitividade, a 

constante motivação etc. — para sua vetorização social. 

Mais que isso, Ehrenberg ressalta a ênfase dada à superação pessoal, à 

autorrealização, à autenticidade, ao empreendedorismo e à tomada de riscos ultrapassa o 

ambiente do trabalho. Apoiado sobre a metáfora baudelaireana de que o sujeito moderno 

deve aderir a modelos de conduta heróicos, Ehrenberg delineia o homem moderno como 

um herói de si mesmo, realizador de proezas ordinárias e individuais, que experimenta a 

aventura empreendedora que é a vida em sociedade. Trata-se de um imperativo numa 

sociedade marcada, com também faz coro Ehrenberg, pela morte do Estado-providência e 



pelo enfraquecimento das questões coletivas, enquanto, em nome da mudança permanente, 

se proliferam insegurança, fragmentação e incerteza. 

É nesta conjuntura que o empreendedorismo salta dos escritórios e reuniões de 

negócios para as mais variadas esferas da vida privada como via real para o sucesso. Mais 

que uma característica pessoal, a ação de empreender é um imperativo moral, um estilo de 

vida: ―O empreendedor foi erigido como modelo da vida heróica porque ele resume um 

estilo de vida que põe no comando a tomada de riscos numa sociedade que faz da 

concorrência interindividual uma justa competição‖ (EHRENBERG, 2010: 13).  

Cabe ressaltar que a esfera esportiva que invade as empresas, como descreve 

Ehrenberg, se desprende do caráter popular que a marcou em outras décadas. Não há mais 

qualquer ligação com inferioridade social. Pelo contrário, é prática muitas vezes de luxo, 

que orienta uma nova hierarquização moral. É o que se pode concluir a partir da reflexão de 

Ehrenberg sobre como o esporte se apropriou da realização pessoal do consumo. O impacto 

do esporte se dá em dois níveis na sociedade: em uma nova orientação em relação ao 

sucesso social e, no âmbito da empresas, a inserção de novas políticas de gestão e modos de 

ação empreendedora. 

A base do neoliberalismo é o ponto de partida igualitário, estimulando a livre 

concorrência entre as partes interessadas, que deixam a rotina para trás para se aventurar 

num terreno de imprevisibilidade constante. Nesta visível popularização do esporte a partir 

dos anos 1980 — vetorizada por uma ―multiplicação dos usos não-esportivos do esporte e 

uma esportização da aventura‖ (EHRENBERG, 2010:15) — percebe-se o trabalho conjunto 

da justa desigualdade, da imprevisibilidade e do risco. Transformado numa mitologia que 

valoriza a performance e fabrica autonomia, o esporte, aponta Ehrenberg, não se restringe a 

uma forma de lazer, mas uma relação generalizada com a existência. 

Nos discursos contemporâneos que representam os adolescentes no cinema, o 

trabalho, essencialmente, não figura com expressividade. Os jovens retratados estão em 

seus 15 anos, portanto, não trabalham. Mas os valores hoje atrelados ao ambiente do 

trabalho têm bastante em comum com atribuições características da juventude. A ação 

empreendedora, o gosto pelo arriscado, pelo incerto e pela aventura representa isso muito 

bem, além do repúdio à rotina. Muitos outros valores atribuídos socialmente a essa faixa 

etária que se convencionou chamar de adolescência são espelhados no ideal de felicidade 



contemporâneo. São os laços entre este imaginário feliz e o imaginário sobre a juventude 

que pretendo investigar no capítulo seguinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. A consolidação da juventude  

 

Hoje amplamente utilizados sem restrições ou maiores ponderações sobre seus 

significados, os termos juventude e adolescência são na verdade complexos e 

historicamente instáveis, definidos e representados no âmago da colisão entre diferentes 

práticas sociais discursivas e não-discursivas. O cinema, assim como diversos outros 

discursos emergentes ou legitimados — como as artes, a publicidade, as ciências sociais e 

humanas e os meios de comunicação —, arma uma intricada rede de representações, 

―conhecimentos, verdades sobre o que constitui a ―essência‖ e as ―potencialidades‖, os 

―prazeres‖ e os ―dilemas‖ dos adolescentes e dos jovens‖ (FREIRE FILHO, 2006: 38).   

Uma das características dessa construção sociocultural que esbarra nas fronteiras 

etárias é um constante vir-a-ser. Informa-se, sugere-se, exige-se que o jovem esteja em 

constante progresso, mudança, evolução. O seu tempo é o futuro, explicitam Everardo 

Rocha e Claudia Pereira: ―a juventude é um ‗gerúndio‘: está sempre iniciando, crescendo, 

aprendendo, concluindo, experimentando, escolhendo, esperando‖ (2010: 383).  A 

juventude, fase da vida que todos experimentam, experimentaram ou experimentarão, é 

lugar, portanto, para projeção de nossas mais íntimas forças ou vulnerabilidades. ―Podemos 

imaginá-los [os jovens] como transgressores licenciosos, substitutos de nós mesmos, ou 

como profetas da salvação; como violadores ou como precursores do sistema‖ (SPACKS 

apud FREIRE FILHO, 2006: 37). 

No século XIX, a ideia que se tinha sobre esse jovem adulto, logo chamado de 

adolescente, era que suas características eram universais, atemporais, cujas 

particularidades, porém, a ciência nunca atentara. Surge a necessidade de formar jovens 

normais. Uma trama de diversos saberes discorre sobre como educar, disciplinar e 

enquadrar propriamente o adolescente — ser simultaneamente ―perigoso‖ e ―em perigo‖ — 

até que se torne um adulto, ou seja, um indivíduo que atingiu uma maturidade ampla e a 

plenitude de suas capacidades.  

Criação discursiva de uma época e um lugar bem delineados, a figura do foi 

naturalizada na cultura ocidental, hoje contando com uma gama bastante ampla de 

estereótipos a lhe reduzir e moldar. Assumida como fenômeno biológico universal, 

devemos, contudo, pensar a adolescência como um ―artefato da governamentalidade‖, a fim 



de formar adultos dóceis, condescendentes e inseridos no sistema vigente: ―uma tecnologia 

que atua tanto para regular a vida de rapazes e moças, quanto para reforçar as normas 

sociais dominantes, num período de transição e incertezas‖ (FREIRE FILHO, 2006: 42). 

Em muitos aspectos a ideia de felicidade no nosso tempo se entrelaça com juízos e 

valores atribuídos culturalmente à juventude. O eco dessas atribuições ressoa no senso 

comum, tão poderosa é a pregnância deste discurso — ―os anos mais felizes da minha vida 

foram os da minha mocidade‖; ―aproveite enquanto é jovem‖; ou ―o jovem é que é feliz‖ 

são alguns exemplos que povoam o imaginário popular e deixam explícitos os pontos de 

conexão entre os discursos de felicidade e juventude contemporâneos.  

Cabe, porém, investigar os discursos sobre a felicidade juvenil. Desde o tratado de 

G. Stanley Hall, a adolescência é catalogada como época de inúmeras instabilidades — 

psicológicas, biológicas, emocionais. A figura do adolescente infeliz, em conflito com a 

família, com si mesmo e com a sociedade se consolidou no imaginário popular a partir de 

Os sofrimentos do jovem Werther, de Goethe. Mas os traços que caracterizam os 

desconfortos, as aflições, as infelicidades, por assim dizer, do jovem, são os mesmos que 

tentam ser exorcizados nos divãs por adultos de todas as idades, na indefectível caça à 

felicidade, como afirmação e aceitação social, timidez e relações com a família, entre 

outros 

É interessante ainda perceber como o período da adolescência se aproxima das 

práticas de governo de si. Para amadurecer e alcançar a idade adulta gozando de suas 

capacidades plenas, o jovem deve se submeter a uma série de técnicas de aprimoramento 

durante essa fase da vida, por definição, transitória. O sentido contemporâneo da felicidade, 

que também deve ser pensado como uma técnica de governo de si, compartilha com a 

adolescência o citado ―fator gerúndio‖: o indivíduo assume um estado de vigília constante, 

para esquadrinhar e aprimorar a sua boa vida. A busca pela felicidade é tarefa contínua e o 

capital humano, bem acionável e capitalizado por toda a vida. 

 

3.1. Uma invenção lucrativa 

 

 Embora prevaleça a visão de que a adolescência constitui um fenômeno natural da 

espécie humana, evento de ordem biológica, aquele que se convencionou chamar por 



adolescente é fruto da prática de uma série de saberes discursivos e não-discursivos, 

gerenciado por vários programas educacionais, legais e médicos, diante das mudanças 

ocorridas na virada do século XIX (FREIRE FILHO, 2006; SAVAGE, 2009; PEREIRA, 

2010; ABRAMO & BRANCO, 2005; ALVIM & GOUVEIA, 2000; PASSERINI, 1995). 

Somente o caráter, intrínseco aos indivíduos, não dava conta da nova vivencia na metrópole 

capitalista, com seu novo tempo, valores e riscos. Começa-se, então, a discutir-se a 

construção da personalidade, processo que requer intervenção de uma longa rede de 

saberes-poderes. Na dupla origem etimológica do verbo adolescer ficam explícitas as duas 

correntes que perpassam os saberes construídos sobre essa fase etária, e o medo que 

solapava a sociedade ocidental na virada do século XIX — adolescer designa tanto uma 

aptidão para crescer como para adoecer.  

Em 1944, segundo Savage (2009), o termo teenager começou a ser usado nos 

Estados Unidos para designar o jovem entre 14 e 18 anos. Desde sempre, marcou território 

no campo do marketing, já refletindo o poder de compra desse grupo descrito como 

bastante específico, para além de da simples delimitação etária. Embora a propagação do 

teenager coincida com a vitória dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial e a 

criação de tal nicho de consumo seja bastante conveniente para reparar uma Europa 

devastada, a valorização social da juventude data de alguns séculos antes, longe das 

lambretas, das guitarras ou do excessivo gel de cabelo que marcou a primeira geração 

reconhecida de adolescentes.  

 Em 1762, Rousseau observava que a puberdade representava um ―segundo 

nascimento‖ em Emílio, obra tão polêmica que foi queimada na época de sua publicação. Já 

em 1774, o sucesso de Os sofrimentos do jovem Werther anunciava o apelo que o 

mapeamento das inquietações da mente púbere teria entre a massa, tradição seguida pelo 

romantismo alemão e inglês. Um século depois, relatos autobiográficos de jovens como 

Marie Bashkirtseff e Jesse Pomeroy anunciavam a queda da moral vitoriana e a ascensão de 

valores bastante diversos, calcados na instantaneidade, no consumismo e no prazer. 

Publicados anos depois da morte de seus autores, fizeram eco às observações detalhadas 

que o psicólogo G. Stanley Hall reuniu em dois espessos volumes do verborrágico 

Adolescence, publicado em 1904. 



 As mudanças econômicas, políticas e sociais em razão da Revolução Industrial, no 

século XVIII, também foram decisivas para a mudança no conceito ocidental sobre o 

jovem. Primeiramente, a população excedente no campo migrou para a cidade, ocasionando 

a criação de centros urbanos, povoados por uma massa trabalhadora anônima. Nesse 

contexto, perdem força as estruturas de família e vizinhança tão tradicionais no campo. O 

jovem do fim do século XVIII circulava livremente pelas ruas, embebido no materialismo, 

no consumismo e na produção em massa inseridos pelo modo de produção capitalista. 

Combatido o despotismo, reinavam ainda na esfera política ideais democráticos, que 

nivelavam o jovem igualitariamente a qualquer outro indivíduo da sociedade.  

 Concomitantemente, crescia a mídia massiva, que amplificava e reverberava tais 

transições sociais. Savage explica que a atenção dada ao segmento de jovens da sociedade 

— seja por clamar sua inserção social; identificá-lo como uma fonte de esperança no 

futuro; ou temer sua periculosidade e instabilidade — só reforçou a ideia que esta classe 

tinha de si mesma como algo importante e sua própria identificação como um grupo coeso 

que perseguia objetivos comuns. 

Perdidos numa massa de anônimos, livres das amarras rigidamente delimitadas 

pelos adultos em outros tempos e sem espaço específico no rearranjo da estratificação 

social, crianças e jovens das áreas mais pobres despontavam como rebeldes, deliquentes, 

verdadeiros selvagens, polo mais sombrio do potencial juvenil que mostrava sua face. 

Relegados à própria sorte no caos urbano, os jovens serviam como lembretes nítidos e 

constantes que as instituições e a infraestrutura da época não acompanhavam as vigorosas 

mudanças daquele tempo.  

As notícias de grupos de gangues que praticavam crimes violentos sem maiores 

propósitos, como que por uma maldade inata, tomavam os jornais, ressalta Savage, 

configurando a deliquência juvenil como um problema social, um desafio à burguesia. 

Nasciam, assim, os primeiros estereótipos acerca dessa nova figura, o adolescente. São os 

Apaches e os Hooligans, termos recorrentes na mídia para designar arruaceiros perigosos 

em seus 15, 18 ou até 20 anos, que vivem na cidade com seu grupo, identificados por uma 

forma bastante peculiar de se vestir em conjunto. Têm conflitos com a família e aversão ao 

trabalho assalariado e à condição proletária, bem como desejos consumistas latentes, e 



passeiam sua pobreza e delinquência pelas mais nobres ruas da cidade, praticando maldades 

sem causas maiores do que a pura diversão.  

Tais retratos da juventude delinquente pintavam uma atmosfera de medo na 

burguesia europeia e americana, que começaram a tratar a questão como uma ―crise de 

punição‖. Para garantir um melhor futuro para seus jovens, emergiam estratégias para 

domar o fresco vigor da puberdade. Ainda em Emílio (1762), Rousseau apontava um 

caminho, vislumbrando um hiato longo e necessário entre a infância e a idade adulta: ―O 

período em que a educação em geral terminou é exatamente a hora de começar‖ 

(ROUSSEAU apud SAVAGE, 2009: 31). Rousseau germinou a ideia da puberdade como 

uma fase distinta da vida, propensa a turbulências e extremismos, que requer orientação 

compreensiva para poupar a sociedade de suas manifestações mais violentas.  

Um século e meio depois de Rousseau, G. Stanley Hall sistematizou e notabilizou a 

conceituação da adolescência como uma etapa natural, ainda que social e psicologicamente 

tumultuada, de transição da infância para a maturidade. Recorrendo a saberes da psicologia, 

antropologia, fisiologia e sociologia, Hall descreve a adolescência como uma fase semi 

patológica, que prevê comportamentos atípicos e negativos, como a audácia, a indolência e 

a inconstância. Tais turbulências seriam, aliás, imprescindíveis à adolescência, por se tratar 

de um período de moratória em que o jovem é educado e disciplinado a fim de se tornar um 

adulto ―normal‖ — nos moldes idealizados pelo Iluminismo, ou seja, quando atinge uma 

maturidade ampla e a plenitude de suas capacidades (SAVAGE, 2009; FREIRE FILHO, 

2006). 

Savage explica que a saída da Europa foi canalizar a energia dos jovens para o 

esporte e para as atividades militares, providenciais para a guerra que se avizinhava. O 

destemor e o vigor juvenil caíram muito bem às tropas, cuja retidão e rigor morais e físicos 

eram exemplares para neutralizar o risco social que representava a indisciplina juvenil. De 

fato, na ocasião da Primeira Guerra, as campanhas de alistamento tiveram grande impacto 

na juventude, que ansiava por algo de extraordinário e excitante além dos séculos ordeiros 

atrás dela.  

Já os Estados Unidos apostaram na educação, tornando a frequência à escola 

obrigatória para jovens de determinada idade. A educação servia muito bem para a 

formação de hábitos de consumo, informa Savage, num país que precisava justamente 



crescer seu mercado consumidor, uma vez que já tinha bons índices de produção. O 

resultado foi a estruturação do estudante como um produto industrial, mercado que atingiu 

seu ápice na prosperidade vivida depois da Primeira Guerra, com a geração de 1920. Essa 

formação escolar teria também grande impacto nos negócios americanos, que agora podiam 

contar com um contingente adaptado à crescente classe empresarial e de serviços.  

Outro efeito sensível da opção americana pela escolarização foi a conjuração de 

uma massa de jovens alfabetizados, rapidamente acendidos à condição de público-alvo para 

uma incipiente literatura juvenil. Nos livretos do início do século XX, os jovens podiam se 

identificar e projetar. Esse fato contribuiu para o aumento do repertório dos estereótipos 

juvenis, ao mesmo tempo em que começou a delinear — e restringir, consequentemente — 

categorias de padrão e rebeldia, ―modos de ser jovem‖ em que o adolescente poderia se 

expressar.  

Um ponto crucial na transição de mentalidade da sociedade americana demarcado 

por Savage foi a World’s Columbian Exposition, de 1893, uma grande feira em 

comemoração aos 400 anos da descoberta da América. Ali, os Estados Unidos se definiam 

como uma nação criadora de sonhos, cujo imaginário no país sempre fora atrelado 

intrinsecamente à infância e à juventude. Tais sonhos deveriam ser também palpáveis, daí o 

empenho dos agentes publicitários e da indústria em dar forma física a impulsos e visões 

inconscientes, estimulados pela publicação de A interpretação dos sonhos, de Sigmund 

Freud.  

É então que Savage sinaliza, a partir da perspicaz análise de T. J. Jackson Lears e 

Richard Wightman Fox, a profunda mudança de valores que vem a influir diretamente em 

nosso tempo, como que hoje exponencializada na incitação da perseguição à felicidade 

individual. O que se dá é ―a troca da salvação protestante no outro mundo pela 

autopercepção terapêutica neste aqui‖ (FOX & LEARS apud SAVAGE), em que ―velhos 

ideias de abnegação e transcendência foram substituídos por ‗novos ideais de 

autorrealização e gratificação imediata‘‖ (SAVAGE, 2009: 67). O presente ganha status de 

tempo único, constante e infinitamente prolongável. Para gozá-lo com a máxima 

intensidade, uma gama diversa de produtos e serviços anunciava ―força e energia‖. Era o 

alvorecer do imperativo da juventude: 

 



Dentro desses vórtices fabricados pelo homem, o jovem, com seus córtices 

cerebrais superiores e maior força física, acabariam prevalecendo. [...] Se o 

bom condicionamento físico e saúde eram desejáveis para a sociedade 

americana, então a juventude, que naturalmente personifica essas qualidades, 

passou a ser o ideal sedutor para todas as idades. (SAVAGE, 2009:71). 

  

A partir do fim da Grande Guerra, tendo os Estados Unidos se incumbido da 

aprazível missão de recuperar uma Europa devastada, a ideologia teen americana se 

espalhou pelo mundo, encontrando terreno fértil ao atravessar o Atlântico. A Europa ainda 

vivia o choque de ter perdido seus filhos na guerra, e a principal consequência do que 

Savage nomeia de infanticídio foi percebida na própria juventude. Adolescentes que tinham 

lutado e visto amigos morrer por ideais dos ―mais velhos‖ rebelam-se, reivindicam 

autonomia, criticam os pais, aproveitam-se do rótulo de ―geração‖ e embarcam em 

vanguardas que imaginavam um mundo regido pela adolescência — um mundo de 

mudanças rápidas, de um presente constante, um mundo instantâneo. A luta, agora, não era 

pelos que vieram antes, mas para o que viria depois, acentuando o abismo de gerações  

Na explosão capitalista que se seguiu à recuperação da Primeira Guerra Mundial, os 

jovens se consolidaram como um nicho de mercado e buscavam a inclusão social através do 

consumismo de massa. Este grande corolário da cultura americana preocupava-se sobretudo 

com a juventude, idade em que se acreditava definir hábitos de consumo de toda a vida. 

Mas uma existência de sucesso, riqueza e prosperidade não estava ao alcance de todos 

como era alardeado pela mídia e governantes. Havia, entretanto, caminhos relativamente 

mais fáceis para o exercício da tal ascensão social: o jovem podia se tornar um gângster.  

A geração seguinte, afastada da opulência capitalista pela Depressão de 1929, já 

tinha o exemplo da deliquência como meio de sustento. A recessão financeira que 

devastava os Estados Unidos, deteriorando famílias, causando fome e desemprego em 

escalas impensáveis fez com que os jovens pegassem a estrada em busca de melhores 

condições do que as encontradas em casa, onde também tinham diversos problemas com os 

pais. O abismo entre gerações, marcante desde o fim da Primeira Guerra Mundial, tornou-

se ainda mais profundo, destaca Savage, quando dez anos separavam a consolidação do 

mercado colegial e os sonhos consumistas dos estudantes e os sobreviventes da juventude 

itinerante desesperançada vagando em trens.  



A rebeldia e delinquência marcantes dos jovens itinerantes sinalizavam que as 

técnicas de controle de massa estavam falhando. Um novo princípio de governo se fazia 

necessário, explica Savage, e ele surgiu na proposta e eleição de Franklin Delano Roosevelt 

nos Estados Unidos. Um novo acordo era proposto: o New Deal era visto como nada menos 

que um ―capitalismo de estado‖, que propunha uma visão do trabalho duro para o bem estar 

coletivo. Um dos focos do novo governo foi justamente a juventude itinerante, agora 

assentada em acampamentos para trabalhar em projetos públicos. Os jovens se tornavam, 

pela primeira vez, parte das políticas públicas dos Estados Unidos. Contudo, isso só 

aumentou o número de jovens insatisfeitos: ―o que era oferecido como um privilégio 

começaria a ser visto como um direito‖ (SAVAGE, 2009: 318). 

A Alemanha se adiantara. O movimento hitlerista já tinha notado no jovem o 

imenso potencial para a revolução — percebida como um ―propósito fundamental‖ em 

meio à prosaica e irrelevante vida adolescente — e tornara o jovem o foco do movimento. 

Trabalhados como agentes ativos da mudança e privilegiados nas instituições nazistas, os 

jovens eram atraídos por liberdades impensadas e pela ―mística do conflito, da ação e do 

pertencimento‖ (SAVAGE, 2009: 279), além de poder se opor legitimamente aos seus pais, 

em maioria identificados com os ideais da antiga República de Weimar.  

De qualquer forma, percebida como uma massa, a juventude compreendeu que 

poderia participar mais da sociedade, sublinha Savage. Organizados enquanto grupo, os 

jovens ensaiavam diferentes ideias de emancipação, que perpassam o consumo ou não — a 

reivindicação da Lei Seca; a propagação do swing e do jazz; a liberação sexual. Os jovens 

se viam, então, não só como um mercado, mas uma classe social distinta. Os efeitos reais 

de suas reivindicações, porém, não tiveram a mesma força das modas consumistas que 

lançavam, mas ajudou a dar início a novas percepções e ideias que influenciaram as 

próximas décadas.  

Savage observa que os ideais de consumo, busca pelo prazer e instantaneidade 

lançados ao longo desses 70 anos vieram a triunfar a moral vitoriana depois da Segunda 

Guerra Mundial. O teenager se consolidava como parte do sistema de vida americano, 

justamente quando a América se estabilizava como maior potência mundial:  

 

A divulgação pós-guerra teria como ponta de lança a ideia do teenager.Este 

novo tipo era a combinação psíquica perfeita para a época: vivendo no agora, 



buscando o prazer, faminto por produtos, personificador da nova sociedade 

global, onde a inclusão social seria concedida pela poder de compra. O futuro 

seria teenage. (SAVAGE, 2009: 498) 

 

E foi o que veio a acontecer. Os ideais relacionados à juventude hoje regem os mais 

diversos padrões de conduta, seja na vida profissional ou pessoal.  

 

3.2. Um corpo jovem, belo, forte e... feliz 

 

Nos bombardeamentos publicitários restantes, é 

nitidamente proibido envelhecer. É como se 

houvesse uma tentativa de manter, em todo 

indivíduo, ―um capital-juventude‖ [...]. Essa 

ausência social da morte é idêntica à ausência 

social da vida. (DEBORD, 1992: 109) 

 

 O século XX é, portanto, o tempo da juventude, um dos principais alicerces de uma 

vida considera feliz nos discursos contemporâneos. Já nos anos 1970, Edgar Morin 

sinalizou para a perda do lugar central da velhice nos discursos contemporâneos de 

sabedoria e autoridade. O projeto de acumulação de conhecimento e experiência 

simplesmente não era compatível às intensas e rápidas mudanças da Modernidade, que 

exigiam agilidade para aderir aos movimentos constantes. É nesse contexto que a imagem 

da juventude ganha ênfase como ideal humano, sobretudo no pós-guerra, que assistia a 

representações de uma juventude bela, saudável, forte e transformadora serem 

multiplicadas nos meios de comunicação em massa que se consolidavam.  

 Se Savage (2009) se ocupou em demonstrar que as raízes da juventude remetem a 

meados do século XIX, apontando para uma origem muito mais antiga do que o senso 

comum divulga, Morin (1974) investiga a generalização dessa fase etária num estilo de 

vida. Para esse processo, cunhou o termo juvenilização da sociedade, fenômeno que 

implica o alongamento dos anos da adolescência, em que é permitido aos adultos 

produzirem uma aparência e comportamento juvenis sem os encargos da maturidade. O 

ideal da adolescência, período conturbado e estritamente delimitado para o jovem se 

posicionar no mundo, construir seu caráter e forjar sua identidade, desponta como solução 

perfeita num mundo, como ressaltado por Bauman (2007), em que o indivíduo deve 

reinventar-se constantemente sob a máscara de um colecionador de prazeres.  



 Se Morin apontava o transbordamento dos anos da juventude para a maturidade dos 

adultos, hoje já é possível ver a extensão desse ideal para a infância. Estabelecida a 

adolescência, surge a pré-adolescência ou os tweens, que negam insistentemente a infância. 

Sobre os jovens que continuam a ser dependentes dos pais depois do período delimitado 

socialmente, já se fala em adultescência ou kidults. E para idosos que já se aposentaram e 

passaram dos 60 anos, é recorrente falar em ―segunda adolescência‖. Tais extrapolações e a 

própria divergência científica em delimitar os anos que comporiam o período da 

adolescência só o ressalta como uma construção social, ao contrário de uma fase universal e 

intrínseca ao homem. A juventude é, portanto: 

 

[...] um fenômeno social que é reflexo e produto de um imaginário coletivo, e 

que se constitui a partir de um conjunto de valores — modernidade, 

felicidade, sociabilidade, amizade e liberdade —, influenciando a maneira 

com que os indivíduos de todas as idades consomem produtos e ideias. [...] 

Ser jovem já não é privilégio de uma faixa etária socialmente construída, mas 

um projeto de vida que se estende para além dos vinte e poucos anos. 

(PEREIRA, 2010: 42)  

 

 A experiência da juventude tem estreita relação com o ideal de felicidade que é hoje 

propagado em incontáveis discursos. Para além do cultivo de atributos da vida juvenil, 

frequentemente reconfigurados de maneira positiva (como inconsequência, imaturidade, e 

audácia), na busca incessante pelo bem-estar pessoal é de bom tom prolongar a juventude, a 

fim de exorcizar os fantasmas da velhice e da gordura, que pairam como desagradáveis 

lembretes de morte (SIBILIA, 2010; ORTEGA, 2002; SOARES, 2002; SANT‘ANNA, 

2002). Sob o pretexto da manutenção da saúde, despontam como fatores determinantes na 

felicidade individual o viço de uma pele sem marcas do tempo, a elasticidade de tecidos 

ainda pouco danificados pelo sol e a força de músculos juvenis. 

 Como ressalta Foucault (2008), a valorização de tais valores é sintomática de um 

novo arranjo social, de uma nova sociabilidade, na transição de uma sociedade de ordem 

político-jurídica para uma ordem tecnocientífica-empresarial. A gestão e a potencialização 

da vida das populações penetrou no âmbito político a partir da configuração de saberes 

acerca das características anatômicas e patológicas da espécie humana. Cuidar do corpo e 

das relações sociais de modo a viver mais e melhor, embora seja uma tarefa admitidamente 

penosa, se constituiu em um foco de preocupações governamentais e morais individuais.  



 Cabe ressaltar ainda a intensa visibilidade proporcionada pelos cada vez mais 

onipresentes meios de comunicação. Como espelhos aumentados da realidade, cinema, TV, 

outdoors, jornais, revistas e toda a sorte de meios visuais banalizam e humanizam um corpo 

de medidas padronizadas. Dessa forma, incitam uma vigilância constante e fomentam o 

culto à forma perfeita, que apontam para o visual juvenil belo, forte e saudável. Para que o 

indivíduo atinja tal objetivo último, alicerce fundamental para a boa vida contemporânea, a 

tecnociência desenvolve um esforço real para oferecer tratamentos estéticos eficazes, sem, 

contudo, esconjurar uma série de consequências negativas da obsessão pela forma física, 

como acidentes e até mortes, sobretudo entre idosos, e a proliferação de novas doenças 

psicológicas — como a anorexia, bulimia, vigorexia (vício em exercícios físicos) e até 

mesmo tanorexia (compulsão por estar com a pele bronzeada pelo sol).  

 Nesta nova ordem de sociabilidade, valores como gênero, raça, orientação política e 

classe social não mais regem o convívio social e a identidade dos sujeitos. No que Foucault 

chama de biossociabilidade, a saúde, a longevidade, a força, a beleza e a juventude avaliam 

o valor do indivíduo e condicionam suas ações: 

 

Criam-se novos critérios de mérito e reconhecimento, novos valores com 

base em regras higiênicas, regimes de ocupação do tempo, criação de 

modelos ideais de sujeitos baseados no desempenho físico. As ações 

individuais passam a ser dirigidas com o objetivo de obter a melhor forma 

física, mais longevidade, prolongamento da juventude etc. [...] Ao mesmo 

tempo, todas as atividades sociais, lúdicas, religiosas, esportivas e sexuais são 

ressignificadas como práticas de saúde. (ORTEGA, 2002: 154)  
 

Sibilia destaca que hoje o culto ao corpo, ponto de chegada aparentemente 

inofensivo, pressupõe, porém, um desprezo pelo organismo humano, que é penalizado, 

torturado, punido. Para corroborar sua posição, a autora reflete sobre os termos empregados 

atualmente para se referir ao corpo. Malhado e sarado são palavras que designam a 

visualidade corpórea ser atingida, sem, contudo, deixar explícito. Mesmo a palavra fitness 

alude ao encaixe em um certo padrão, a uma inadequação e a uma infelicidade que devem 

ser realocadas.  

Para fazer caber nos padrões de perfeição que permeiam os discursos que nos 

cercam, é necessária certa dose de sofrimento: o corpo deve ser malhado, como se malha 

um Judas, ou sarado das marcas irremediavelmente perecíveis do corpo. O combate se dá 



contra a ―teimosia da carne‖: ―[...] uma carnalidade incômoda, sempre imperfeita, flácida, 

gordurosa, enrugada, fatalmente submetida à dinâmica abjeta das secreções e da 

decomposição orgânica‖ (SIBILIA, 2010: 203-204). Os indivíduos se baseiam em medidas, 

taxas, exames, ou seja, todo um vocabulário médico-fisicalista baseado em constantes 

biológicas, para intervir em seus corpos por meio de pedagogias de higiene, esporte e 

ginástica (SOARES, 2002).  

São por esses motivos que a perseguição da saúde em nossa sociedade se tornou 

uma obrigação, como se dependesse unicamente do empenho e da disciplina individuais. 

Àqueles que falham nesta adequação, no fitness social, são infligidos atributos moralmente 

desagradáveis — aos idosos, aos doentes, aos obesos. Formula-se, dessa forma, uma 

hierarquização social em torno de critérios de saúde, autorresponsabilidade, disciplina e 

autonomia.  

 

A saúde tornou-se não só uma preocupação; tornou-se também um valor 

absoluto ou padrão para julgar um número crescente de condutas e 

fenômenos sociais. Menos um meio para atingir outros valores fundamentais, 

a saúde assume a qualidade de um fim em si. A boa vida é reduzida a um 

problema de saúde, da mesma maneira como a saúde se expande para incluir 

tudo o que é bom na vida. (CRAWFORD apud ORTEGA, 2002: 154) 

 

 Nesta estrutura em que reina um ideal de saúde inatingível, o fator de risco tem um 

papel extremamente relevante na generalização do estado do doente. A possibilidade em 

potencial do fenecimento do corpo nos cerca a cada instante, o que requer do indivíduo uma 

atenção crônica em cada escolha individual, daí a notável medicalização do cotidiano. 

Observamos uma sobreposição das fronteiras entre saúde e beleza — ser saudável é ser 

belo e ser belo é ser saudável —, como deixam explícitos medicamentos que prometem 

fortalecer tanto os ossos como os cabelos ou alimentos com propriedades antirrugas.  

O cuidado de si, a prática ascética, obedece a esquemas forjados, propostos e 

sugeridos culturalmente, ―em que o próprio sujeito se dá como objeto por conhecer‖ 

(FOUCAULT, 1984: 719) e pode transformar, por meio de exercícios e práticas, seu 

próprio modo de ser. Se na Antiguidade a prática ascética era uma forma de liberdade, de se 

impor contra esquemas vigentes, em nosso tempo ela se configura como uma prática de 

sujeição e disciplina. ―O corpo torna-se o lugar da moral, é seu fundamento último e matriz 

da identidade pessoal. [...] a distinção entre self e corpo é obsoleta‖ (ORTEGA, 2002: 166). 



Na sociedade do espetáculo cada vez mais proeminente em que vivemos, a imagem é a 

projeção da subjetividade, ela revela aquilo que realmente se é. E a juventude sinaliza a 

felicidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. O jovem ganha os cinemas 

 

Como já abordado neste trabalho, desde que se formulou a percepção da 

adolescência como um período específico destinado à maturidade, à parte da vida infantil 

ou adulta, os jovens foram percebidos como nicho estratégico de consumo. Um elemento 

importante tanto para a construção desse período etário, como para a mercantilização da 

cultura juvenil, foi o cinema e, posteriormente, o filão específico produzido para os jovens, 

os teenflicks, teenpictures ou simplesmente teenpics.  

Como Edgar Morin ressaltou nos anos 1960, o cinema é uma das formas mais 

eficazes de identificação e projeção, por qualidades de seu dispositivo e propriamente por 

sua retórica realista, desenvolvida com mais vigor a partir dos anos 1950. Mais de 50 anos 

depois do triunfo dos teenpics, o cinema para os jovens continua influindo na vida dos 

adolescentes, sancionando e promovendo padrões de conduta, enquanto circunscreve 

aspectos negativos a outras práticas sociais no interior de seu discurso.  

Nesse sentido, cabe analisar em que medida a felicidade, tema de praticamente uma 

obsessão contemporânea, é retratada na adolescência, em filmes destinados justamente aos 

jovens. Esta faixa etária divide os discursos contemporâneos, que ora tendem a vinculá-la a 

uma felicidade inata, recorrente de uma mocidade nostálgica e da supervalorização dos 

atributos juvenis, em franca desconsideração dos problemas ―infantis‖ da época; ora 

codificam a adolescência como um período enigmático, confuso, intrinsecamente 

problemático e repleto de perigos, entre eles, aliás, o próprio jovem, para si mesmo e para 

os outros.  

Este trabalho analisa três filmes da produção atual brasileira, que reúnem estas duas 

percepções — juventude problemática e feliz — no interior de seus discursos. Antes que o 

mundo acabe, de Ana Luiza Azevedo, Os famosos e os duendes da morte, de Esmir Filho, e 

As melhores coisas do mundo, de Laís Bodanzky, retratam as alegrias e angústias de 

adolescentes de classe média em seus 15 anos. Têm a pretensão de ser filmes ―realistas‖, 

tendo sistematizado extensas pesquisa junto aos adolescentes para confeccionarem seus 

roteiros. Recebidos na mídia como um retrato realista na juventude no Brasil, representam 

em tela uma porcentagem ínfima dos jovens do país: brancos, de classe média, 

frequentadores de escolas particulares. Em comum, apresentam a adolescência como época 



de turbulências, em que o jovem é encorajado a ―ser ele mesmo‖, tomar escolhas 

individuais e responsabilizar-se por seu amadurecimento, caminho para sua felicidade. 

 

4.1. O jovem vai ao cinema 

 

Quando os peepholes — dispositivo em que se olhava por um pequeno buraco 

imagens que rodavam em círculo simulando movimento — foram substituídos por 

projetores, despontaram os nickelodeons, cinemas que exibiam filmes e gags ao módico 

preço de um níquel. A popularidade das imagens em movimento, que já era bastante 

considerável, atingiu níveis impensáveis para a época: o cinema era também um local em 

que os jovens podiam se reunir, no escuro, longe das vistas rigorosas dos adultos. Em 1910, 

os nickelodeons atraíam uma plateia de 10 milhões de pessoas por semana nos Estados 

Unidos. Em 1920, essa média saltou para 25 milhões (SAVAGE, 2009). A atividade de ir 

ao cinema, porém, só viria a se consolidar mais tarde.  

Antes mesmo de se designar a adolescência por nomes específicos — a referência é 

a cunhagem da palavra teenage, em 1944 (SAVAGE, 2009) —, os filmes e nickelodeons 

eram um atrativo quase hipnótico para os jovens, em especial os americanos. No início do 

século XX, ir ao cinema, falar sobre filmes e copiar a moda de Rodolfo Valentino reforçava 

uma cultura de pares, forjada pelo convívio escolar e urbano, que incitava o engajamento 

em certos tipos de comportamento para que se fosse aceito num meio social. A prática da 

cultura de pares foi essencial para o reconhecimento da juventude como um grupo social 

coeso e para a posterior estratégica exploração desse mercado. 

A explosão da subcultura juvenil, como ressalta Luisa Passerini (1995), acontece em 

meados do século XX. Os jovens eram vistos em grande número nas ruas, dotados de maior 

poder aquisitivo, e se autorreconheciam como um grupo social coeso que perseguia 

objetivos comuns. Simultaneamente à consolidação do poder social da juventude, diversas 

mudanças aconteceram na indústria cinematográfica americana nos anos 1950. É nesse 

contexto que surge o gênero dos teenpics, filmes voltados para o consumo e fruição juvenis 

(DOHERTY, 2002).  

Nesse processo, é importante ressaltar o papel da ―Nova Hollywood‖, associação 

entre os estúdios e os produtores independentes, que absorveu gêneros e formatos de 



produções mais baratas, alterando assim a produção, o conteúdo e, sobretudo os códigos 

morais que imperavam na cinematografia americana até então. A delinquência, o 

radicalismo, o sexo e a boemia, até então incompatíveis com o padrão moral rígido de 

Hollywood ganhavam espaço nas telas, codificados como ―assuntos contemporâneos‖.  

A inserção desses aspectos nas produções dos grandes estúdios, concebidas como 

―respeitáveis‖, fez com que as produções mais baratas passassem a explorá-los de forma 

ainda mais intensa (BUENO, 2005).  O mercado cinematográfico passou então a explorar 

diretamente o público juvenil, abordando exaustivamente toda a sorte de assuntos 

oportunos e controversos sobre a juventude dos anos 1950 e 1960 (CAGIN & DRAY apud 

BUENO, 2005: 24). Dessa forma, os teenpics não se atêm a um gênero fixo, mas transitam 

entre musicais e filmes de horror, sempre atrelados a personagens jovens.  

Embora já houvesse no mercado títulos que atraíam grande interesse popular para 

questões classificadas como juvenis, a exemplo da rebeldia, de crimes violentos e da 

cultura do jazz, tais produções eram voltadas para os adultos. A fruição ou identificação 

juvenil não era uma das questões centrais dos produtores. Pelo contrário, as histórias muitas 

vezes trágicas contadas nas telas serviam como alerta para o possível desvio moral a que 

estavam submetidos os jovens — e os pais que não os observassem e disciplinassem 

atentamente (SAVAGE, 2009). A atividade de ir ao cinema foi consolidada como hábito 

pelos jovens — e reconhecida como uma prática juvenil — na década de 1950, quando 

entraram em cartaz títulos como Juventude transviada (1955) e Sementes da violência 

(1955).   

Nas décadas de 1970 e 1980, a indústria americana passou por nova crise, 

provocada pela recessão econômica no país, e teve de se reinventar. O segmento da 

população cujo poder econômico crescia, consolidando seu poder social, era justamente o 

dos jovens. Como alternativa às caras produções dos estúdios estabelecidos, Hollywood 

investiu num grupo de jovens diretores, que levou o cinema jovem ao patamar de 

blockbuster. Contando com poucos recursos e insatisfeitos com a maneira com que o 

cinema retratava a realidade americana, nomes então desconhecidos como os de Martin 

Scorsese, Steven Spielberg, Robert Altman e George Lucas renovaram o repertório 

cinematográfico americano em torno de temas contemporâneos como o sexo, a guerra e a 

violência. 



O movimento desta nova geração — chamado posteriormente de ―youthquake‖, em 

referência a um terremoto de jovens — fez temas mais candentes invadirem a cultura 

cinematográfica hollywoodiana, ao mesmo tempo em que aproximou o cinema em parte 

―autoral‖ das grande rendas de bilheteria. Alguns exemplos relevantes dessa leva são Taxi 

driver (1974), Tubarão (1975), Guerra nas estrelas (1977) e Alien (1979). Mesmo que não 

tratassem explicitamente de temas juvenis, esses filmes quebraram tabus da época, 

promovendo uma renovação do cinema hollywoodiano e abrindo espaço para jovens e 

desconhecidos diretores atuarem.   

O sucesso desses títulos expandiu o mercado audiovisual para além de um simples e 

único filme. Junto com as franquias, uma série de produtos licenciados recebia 

investimento especial — bonecos dos protagonistas, trilha sonora, livros, quadrinhos, jogos 

etc. Nos anos 1980, mais do que se direcionar aos jovens, uma extensa lista de títulos 

americanos tinha a pretensão de levar às telas o modo de vida jovem. Filmes como Mulher 

nota 1.000 (1985), Curtindo a vida adoidado (1986) e Clube dos cinco (1985), dirigidos ou 

roteirizados por John Hughes, principal nome do gênero até hoje, apresentavam os 

estereótipos do high school, as alegrias e os tormentos de ser jovem.  

Nos anos 1990, o repertório cresceu à medida que o ideal de juventude era 

socialmente valorizado, e se consolidou nos anos 2000. Os teenpics nestas últimas duas 

décadas parecem seguir fórmulas e formatos previsíveis, em sua grande parte ambientados 

no high school: o microcosmo social de Patricinhas de Bervelly Hills (1995), uma clara ode 

ao consumismo; o terror ambientado exclusivamente entre jovens, como em Pânico (1996) 

e Eu sei o que vocês fizeram no verão passado (1997); diversas paródias versadas sobre 

próprios blockbusters juvenis, a exemplo de Todo mundo em pânico (2003) e Deu a louca 

em Hollywood (2007); e as enfraquecidas comédias sexuais, que têm na franquia American 

pie seu principal expoente (BERTÚ, 2007). 

No Brasil, a consolidação desse gênero aconteceu nos anos 1980, fenômeno 

mercadológica e estrategicamente pensado. Muitas vezes, foram explorados conjuntamente, 

ou mesmo como um apêndice, de sucessos musicais. Filmes como Rock estrela (1986) e 

Bete balanço (1984), ícones dessa cinematografia nacional, têm em seus núcleos a música 

como última forma de identificação da subcultura juvenil, tendo a trilha sonora se tornado 

tão ou mais famosa que os próprios filmes. Há algum tempo o cinema nacional se esforça 



para retratar com mais frequência seus jovens nas telas, movimento que culminou neste ano 

de 2010, em que foram lançados três filmes desse gênero. 

 

4.2. As melhores coisas do mundo: escolha a autenticidade 

 

 Hermano (Francisco Miguez) equilibra uns óculos escuros na ponta do nariz, masca 

ruidosamente um chiclete. Ajoelhado em frente a uma multidão, toca compenetrado os 

distorcidos acordes de sua guitarra. É assim que As melhores coisas do mundo (2010), 

dirigido por Laís Bodansky, apresenta seu protagonista, também narrador. A figura do 

rockstar é o que Mano quer ser. Em vez disso, como rapidamente descobrimos em um 

afastar da câmera, o rapaz de 15 anos mal arranha o violão, diante do quadro de uma 

multidão ensandecida por Jimmy Page, e ensaia caretas no espelho.  

 ―Eu sempre ouvi meu pai falando que a gente só é feliz na infância‖, reclama Mano, 

como é chamado pelos amigos. ―Ouvi um bilhão de vezes: ‗passa rápido, filho‘‖, diz, 

imitando a voz do pai. ―Rápido o cacete! Demorou séculos até eu conseguir a minha 

liberdade. Até que enfim chegou!‖. Na sequência, por liberdade, o filme retrata a juventude 

— passear em um táxi com os amigos, tomando cervejas de uma vez só no gargalo e 

comentando sobre as curvas das meninas na rua. O destino é um bordel, onde os quatro 

pretendem perder a virgindade, problema que mais atormenta Mano. Um dos amigos, 

porém, tentar dar um golpe na recepcionista, que percebe e expulsa os garotos.  

 O grupo corre pelas ruas movimentadas de São Paulo, gargalhando, enquanto a 

trilha explica o que seria o principal conflito de tais adolescentes:  

 

O que você tentou já foi/ O que você quer ser já é / O que você sonhou será / 

Agora o mar do amor e da fé. / Se quiser pode surfar no céu / Ou caminhar 

pelos raios de sol. / Os limites não existem mais. / O baixo astral já lhe 

deixou em paz. / De bem com a vida sem olhar pra trás. (Música Identificado, 

de Sheriff Billy Joe). 

 

 Se ser aceito pelos pares no colégio e a ansiedade em perder a virgindade eram até 

então os maiores problemas de Mano — problemas retratados como ―típicos‖ de todos os 

jovens —, ao chegar em casa ele é colocado frente a um novo paradigma. Seu pai está 

saindo de casa para morar com o namorado, um orientando de mestrado. Para explicar a 



situação no mínimo incomum para os dois filhos adolescentes, ele indaga: ―Vocês mesmos, 

quando querem alguma coisa, vocês não vão atrás? Isso é maravilhoso. É isso que é 

importante: a busca da felicidade‖.  

 Preocupação maior para os adolescentes retratados em As melhores coisas do 

mundo é conciliar a aceitação social e a autenticidade, ―serem eles mesmos‖, ―sem 

hipocrisia‖.  O filme questiona a retidão entre ser e parecer, entre pensar e agir em 

consonância com o que se pensa, seja pelo conflito do pai — que se divorcia quando 

consegue aceitar o fato de que é gay e reconhecer isso perante a família —, seja pelo do 

filho — que deve recusar atitudes que há pouco tempo tomava. Esta questão se torna ainda 

mais delicada no colégio, onde reina o individualismo e há pouca tolerância para gostos, 

moda ou estilos de vida distintos, e o grupo parece estar sempre à espreita de qualquer 

deslize individual.  

Na descrição de Foucault sobre o ambiente escolar como um dos cernes da 

tecnologia de vigilância, o foco principal se estabelecia no olhar do professor, do diretor ou 

do inspetor, ou seja, dos pontos mais altos da hierarquia, que olhavam para os lados, mas 

sobretudo para baixo. As melhores coisas do mundo indica uma nova camada, um arranjo 

de visibilidade linear — os estudantes, amigos ou não, são tanto cuidadosamente vigiados, 

quanto atentos vigilantes. Quando o principal segredo de Mano é descoberto pelos amigos, 

ele é taxativo — ―Isso aqui é um Big Brother do mal! Uma bolha sem ar! Está todo mundo 

com medo de ser o zoado da vez!‖. Mais tarde, ele descreveria com raiva a escola para o 

pai: ―Você quer saber qual é o endereço do inferno? O inferno é aqui!‖.  

Logo depois que Mano descobre a homossexualidade do pai, sai pedalando furioso 

pelas ruas. A relação entre a infância — momento idílico de felicidade, como o pai relatava 

ao filho — e as turbulências da adolescência é constante. ―Quando descobri que Coelhinho 

da Páscoa e Papai Noel não existiam, me senti traído. Mas descobrir que a minha família 

não existe mais é a pior coisa do mundo!‖. Em outro momento, Mano solta um desabafo 

irônico sobre sua situação para a mãe. ―Ah é, a melhor coisa que aconteceu na minha vida 

foi ter um pai boiola...‖, reclama. A mãe, que na trama vem numa curva crescente de 

tensão, explode. ―Cala a boca! O que você sabe da vida?!‖.  

O que Mano provavelmente não sabe, como infere a mãe e o roteiro, é que o mundo 

é ―uma tragédia de erros‖ — para usar a mesma expressão que a personagem Carol 



(Gabriela Rocha) escreve em seu diário —, e parte do processo de amadurecimento do 

personagem é enfrentar essas situações insolúveis que lhe apresentam. A felicidade do 

jovem Mano não é hedonista, como exaustivamente foi retratado o jovem no cinema na 

década de 1980 — ir à praia, sair com os amigos, beijar garotas, beber. Exatamente pelo 

contrário, é só no ápice de sua maturidade que percebe a possibilidade de ser feliz com seus 

problemas, desde que os enfrente, faça escolhas, acredite nelas e não olhe com remorso 

para trás.  

Em um filme cujo título é As melhores coisas do mundo, é curioso perceber a 

relativa abundância de expressões que carregam em tintas negativas a vida do jovem Mano, 

sejam por meio de comentários irônicos, expressões exatamente opostas ao título (―a pior 

coisa do mundo‖) ou metáforas fáceis (―é como ganhar na loteria, só que ao contrário‖). Há 

aqui certa valorização dos aspectos negativos da vida, mas somente para ressaltar a forma 

desejável de se lidar com eles, superá-los no presente momento e depois ―deixar para trás‖. 

A relação de Mano com o violão e a música marca o grau de amadurecimento do 

personagem. O relacionamento do adolescente com seu professor de música, portanto, é 

decisiva na percepção de Mano sobre seus problemas. ―Se você vai aguentar ou não, só 

você vai saber. Pensa numa encruzilhada. Ou você vai por aqui, ou vai por ali. Ou você 

enfrenta, ou você amarela. Essa escolha, Mano, é sua. É igual a escolher a música que você 

quer tocar‖, aconselha o professor, que mais tarde deixa o ―amigo Mano‖ para ―correr atrás 

do seu sonho‖: passar seis meses viajando pela Europa. 

Enquanto Mano é induzido a fazer a sua escolha, seu irmão Pedro (Filipe Galvão) 

prefere outro caminho. Um pouco mais velho que o irmão, é referência para Mano, já que 

não é mais virgem, tem uma namorada, toca uma peça de teatro na escola, compõe suas 

próprias canções e fuma maconha esporadicamente. Desiludido ao terminar com a 

namorada, porém, se refugia num blog, onde posta seus pensamentos mais melancólicos. À 

medida que a pressão na escola por conta do pai aumenta, percebe que a situação com a ex-

namorada não tem mais volta, e tenta o suicídio. Antes, claro, deixa um texto de despedida 

no blog, em que cita a morte como ―única liberdade‖ e, em uma metáfora, usa o termo 

―pedaço de felicidade‖.  

Questões coletivas, outrora foco das preocupações juvenis, só são colocadas quando 

interesses individuais entram em jogo. Como um microcosmo da sociedade, na escola os 



alunos sofrem preconceitos e têm pouco espaço para se expor fora dos padrões morais 

rígidos impostos, surpreendentemente, pelos próprios estudantes. Fica claro quando a foto 

de uma menina nua cai na rede e a moça passa a ser o alvo de comentários repreensivos: ―O 

ibope dela com certeza vai cair. Uma menina que faz isso faz de tudo‖. 

A saída é lançar mão de um dispositivo político — o grêmio estudantil — e formar 

uma chapa que fure a tal ―bolha sem ar‖ em que vivem, de forma a garantir espaço para a 

autenticidade de cada um. A plataforma da Chapa Mundo Livre, da qual Mano faz parte, 

compete com a Chapa Grana e a Chapa Che, mas perde, aumentando a desilusão política 

dos jovens que propunham respeito entre os alunos. ―Isso não adianta nada‖, opina Mano. 

O adulto que lhe responde é o namorado do pai: ―Vocês podem levar essas atitudes para 

fora daqui, já melhora. Podem fazer arte, música, mudar a maneira de pensar...‖. E aí jaz a 

política contemporânea no filme. 

Em As melhores coisas do mundo, a felicidade é individual, fruto do 

amadurecimento do personagem. As alegrias hedonistas corriqueiramente relacionadas à 

juventude estão presentes, mas a ―felicidade madura‖ se impõe. Ao fazer suas próprias 

escolhas e se responsabilizar por elas, Mano alcança liberdade e autonomia num mundo de 

adultos. A incitação à busca da felicidade é, até o final do filme, tópico das entrelinhas dos 

discursos, embora seja o mote principal da película, como revela Mano em sua última fala. 

―Não é impossível ser feliz depois que a gente cresce. Só é mais complicado‖.  

A felicidade, ou a sua procura, é o motor das ações dos personagens, servindo como 

argumento inquestionável para uma série de práticas de consequências pouco aprazíveis 

para os outros. A percepção da felicidade em As melhores coisas do mundo se insere 

radicalmente no modo de ser feliz neoliberal, configurando-se como uma tecnologia de 

governo. O jovem, desde o fim da Primeira Guerra Mundial, é foco das preocupações do 

governo, que ocupavam com sua educação, inserção no mercado de trabalho e formação de 

caráter (SAVAGE, 2009). Pelo viés de As melhores coisas do mundo, os governos se 

isentam dessa função, preocupação ou mesmo culpabilização, uma vez que os adolescentes 

são maduros, disciplinados, capazes de fazer escolhas e autorresponsabilizar-se. 

 

4.3. Antes que o mundo acabe: o bem-estar é o motor do mundo 

  



 O discurso da felicidade neoliberal atua de forma menos vigorosa em Antes que o 

mundo acabe (2010), filme de estreia da gaúcha Ana Luisa Azevedo. A trama se passa em 

uma cidade do interior do Rio Grande do Sul e retrata o cotidiano de três jovens em seus 15 

anos. O conflito dos adolescentes filmados por Azevedo é que, para continuarem 

estudando, têm de deixar a cidade e os hábitos de sua infância e lidar com as mudanças, 

descobertas e turbulências da fatídica faixa etária em que estão inseridos. O conflito 

particular do protagonista Daniel (Pedro Tergolina) está na afirmação de sua própria 

identidade, fato agravado por não conhecer o pai biológico, que agora começa a lhe mandar 

cartas. 

 Antes que o mundo acabe atua sobre clichês mais bem delineados, embora com 

alguma sutileza esboçada pelo roteiro. A narração infantil, a cargo da prodigiosa irmã mais 

nova de Daniel, faz relações entre informações aparentemente desconexas, que aos poucos 

se montam como um quebra-cabeça na trama. A menina é quem apresenta o protagonista 

da trama —―Um macho homo sapiens que não sabe dar descarga‖ —, personagem de quem 

ela particularmente desgosta.  

 Rapidamente o filme entrega com que estereótipo de adolescente está lidando. O 

padrasto explica à irmã-narradora: ―Tu sabia que os adolescentes têm (sic) uma enorme 

variação de humor por causa dos hormônios?‖. A menina desconhece e diz que com Daniel 

a variação de humor é pouca, porque está sempre irritado — ―Só pelo jeito com que ele 

anda de bicicleta dá para saber se ele está irritado; ou se naquele dia ele teve uma variação 

de humor, que dizem que os adolescentes têm, e está muito irritado; ou se ele tomou uma 

garrafa de hormônio e está insuportavelmente irritado‖.  

 Antes que o mundo acabe apresenta em sua trama prováveis causas para a irritação 

— ou mesmo infelicidade — de seu protagonista. A namorada de Daniel pediu um ―tempo‖ 

e seu melhor amigo aproveitou a separação para tentar conquistar a moça, que parece 

corresponder. Ao ter mais uma ―comprovação‖ do relacionamento entre os dois, tem um 

ataque de raiva, destrói o laboratório de química, e a culpa recai injustamente sobre o 

amigo. Moralmente culpado, tem que reunir coragem para assumir a culpa e pedir 

desculpas. Apesar desses motivos, problemas já fartamente explorados pela cinematografia 

juvenil (descontrole emocional, irritabilidade, desilusão amorosa, ciúmes, paixão não 



correspondida, traição), o filme sugere que o estado emocional de Daniel é regido por um 

dado eletrônico no computador.  

A felicidade hedonista é também mais presente, principalmente relacionada a uma 

fase pueril. O trio anda de bicicleta pela cidade, sobe em árvores, nada no rio, joga 

videogame, rouba balas, toma sorvete, fica bêbado e ―come vento‖ (andar no ônibus com a 

cabeça para fora). Mas, assim como Mano, de As melhores coisas do mundo, Daniel 

também se vê em uma situação em que é obrigado a fazer uma escolha que influi 

diretamente em seu bem-estar e amadurecimento: abrir as cartas do pai, fotógrafo na 

Tailândia, que não param de chegar.  

―As coisas talvez não sejam tão simples‖, conclui Daniel, saudoso da infância. 

Inicialmente resistente às mudanças que se apresentam, é aconselhado pelo padrasto a 

―encarar a situação porque ela existe‖. Depois, é com encantamento que o rapaz é 

apresentado ao pai e à sua realidade distante da pequena cidade do interior. Nas cartas, 

procura elementos de identificação, como o porquê de ser canhoto e a paixão pela 

fotografia. Daniel ganha uma nova referência de adulto, um com o mesmo nome que ele, de 

um mundo exterior que lhe é muito mais atraente. À medida que o interesse no pai 

aumenta, cresce também a dúvida do porquê de ele ter viajado. 

Questionado, o pai responde: ―Eu não te abandonei, Daniel. O que eu fiz foi uma 

escolha, não me arrependo. Eu acho que não me arrependo. Eu não aguentava mais 

fotografar sabonete, trânsito. Queria fotografar coisas inesquecíveis que fizessem diferença 

para a humanidade‖. Em Antes que o mundo acabe, como explícito no próprio título, o 

caráter coletivo está mais presente, embora bastante diferente daquele que prevalecia no 

século XVIII e XIX. São questões sobre a extinção de animais, desastres naturais, o caos do 

planeta — problemáticas atreladas à preocupação ambiental, cerne das questões coletivas 

mais candentes na pós-modernidade. 

A busca pela felicidade foi também o que fez o pai de Daniel partir — 

curiosamente, Mano também tem problemas com a partida da figura paterna. ―Seu pai seria 

muito infeliz aqui. E eu seria muito infeliz fora daqui. Eu não sei... Mas acho que nada faz 

uma criança mais infeliz do que pais infelizes‖, explica a mãe a Daniel. A felicidade, 

indiscutivelmente palpável na Terra, também aparece em Antes que o mundo acabe como 

argumento supremo, ação motora das ações dos personagens.   



 

4.4. Os famosos e os duendes da morte: não fuja, aceite 

 

Já é noite. Em um quarto iluminado somente por um abajur modernoso, vemos, de 

costas, um rapaz sentado ao computador. Toca Bob Dylan e caixas de mensagens surgem 

na tela. O menino, sem nome, protagonista de Os famosos e os duendes da morte (2010), é 

identificado como Mr. Tambourine Man (Henrique Larré). Ele mora em uma pequena 

colônia alemã no interior do Rio Grande do Sul, e é convidado para ir a um show do Bob 

Dylan. Quando reclama da distância, seu amigo E.F. (iniciais de Esmir Filho, o jovem 

diretor do filme) lhe responde: ―Longe é o lugar onde a gente pode viver de verdade‖.  

O escapismo marca vigorosamente Os famosos e os duendes da morte. Bastante 

oposto de Antes que o mundo acabe e As melhores coisas do mundo, é um filme 

praticamente independente, muito mais autoral e tendendo ao realismo fantástico. O jovem 

protagonista, também em seus 15 anos, quer ir para longe. Recorre à internet, onde posta 

regularmente em um blog e conversa com amigos de fora; às drogas; aos sonhos; à 

infância; à música; e até cogita o suicídio, prática corrente em sua cidade. 

Mais do que retratar os momentos de felicidade juvenil, Os famosos e os duendes da 

morte pretende retratar as ausências, melancolias e tristezas dessa faixa etária. Contudo, 

não escapa de algumas associações comuns à ideia de felicidade adolescente. O 

protagonista, em eterno conflito existencial, só sorri, demonstrando algum estado 

semelhante à felicidade, em momentos frugais: quando fuma maconha, grita palavrões toda 

vez que o relógio toca as badaladas e anda de bicicleta ou nos trilhos do trem sem maiores 

preocupações. É o que acontece quando está na companhia do amigo, que não lhe entende 

por completo, mas compartilha parte de suas angústias.  

Esses momentos de alegria, combinados ao seu comportamento entediado, sua 

impaciência e intolerância com a mãe e seu fanatismo por Bob Dylan configuram este 

menino anônimo como um adolescente típico, a atravessar momentos turbulentos próprios 

da idade. Diferentemente de As melhores coisas do mundo e Antes que o mundo acabe, o 

tom prevalecente na trama é a melancolia. Mr. Tambourine Man é um deslocado, um 

outsider; não pretende se encaixar naquela cidade que acredita não pertencer. Tal 



comportamento é levado às últimas consequências, esbarrando na tênue fronteira entre alta 

autoestima e arrogância.  

Uma das questões que mais atormenta Mr. Tambourine Man é sair de sua cidade, 

movimento que, acredita, lhe traria felicidade. A principal via de escape, porém, é sombria: 

o suicídio se jogando da ponte de ferro local. Uma amiga do passado, a misteriosa Jingle 

Jangle (outra referência a Bob Dylan), se matou ali. Sua presença ronda os pensamentos do 

jovem, que nitidamente cogita o suicídio. Ele simpatiza com o ex-namorado da moça, 

identificado como Colono, que sobreviveu à ponte e agora é rejeitado pelos locais.  

A morte também ronda o rapaz na ausência do pai, já morto. Para espantar a 

solidão, a mãe ―visita‖ o marido no cemitério e fala ininterruptamente com o cachorro. Por 

esses motivos, e uma preocupação e intromissão consideras excessivas por Mr. Tambourine 

Man, a relação entre mãe e filho é bastante ruidosa. As lembranças da época em que o pai 

era vivo, também delineiam a nostalgia do protagonista. ―Infância. Nossas bocas sorrindo 

até o fim. Com o que ficou para trás. Com o que nunca mais vai ser redescoberto. Com o 

que nunca mais voltará a ser três‖, desabafa Mr. Tambourine Man em seu blog, antes de 

partir para um vídeo narcisista de seu próprio corpo. 

Apesar do apreço pelas lembranças felizes na infância, Mr. Tambourine Man 

discute com a mãe que seu tempo ―é agora‖. O diálogo: 

 

Mãe: Amanhã ou depois tu nem vai poder trazer seus filhos aqui para ver a 

casa onde tu cresceu (sic). 

Mr. Tambourine Man: Que filhos? 

Mãe: Eu vou ser avó. Casa de vó tem que ter cara de casa de vó. Imagina? Tu 

voltando aqui, lembrando do seu tempo...? 

Mr. Tambourine Man: Meu tempo é agora. 

Mãe: Isso tu fala agora. Deixa os anos passarem e tu vai ver que teu tempo 

ficou aqui, nessa casa.  

Mr. Tambourine Man: Tomara que não. 

 

A confraternização da colônia acontece em uma festa junina, que o protagonista 

rejeita rebeldemente: ―Um bando de colonos! Mais uma se joga da ponte e eles só pensam 

nessa festa!‖. Enquanto se distraía em um parquinho, longe da festa, Mr. Tambourine Man 

se encontra com o Colono, sobrevivente da ponte:  

 

Colono: Tava te olhando, parecia que você estava em outro tempo. 



Mr. Tambourine Man: Eu parecia uma criança idiota.  

Colono: Parecia mais velho... Tá nervoso? 

Mr. Tambourine Man: Só estou com a garganta seca.  

 

Colono oferece uma garrafa de bebida alcóolica, que Mr. Tambourine Man bebe no 

gargalo.  

 

Mr. Tambourine Man: O que é que tem aqui? 

Colono: Felicidade.  

 

O grande conflito retratado no filme é a afirmação da identidade de Mr. Tambourine 

Man, que para isso deve deixar para trás tempos ―mais fáceis‖ da infância. Ao se 

reconhecer na figura do Colono, sente-se menos inseguro e, a partir de sua afirmação, 

consegue se relacionar melhor com seus amigos e familiares, deixando para trás seus 

desejos escapistas. Outra interpretação possível para o filme é que Mr. Tambourine Man é 

um adolescente confuso sobre sua sexualidade. Homossexual, mas com uma paixão 

platônica por Jingle Jangle, sente-se preso na pequena cidade do interior, em que ninguém 

lhe entende ou é semelhante. A relação com o local muda a partir do encontro com Colono, 

que o inicia em sua vida sexual (uma das cenas finais do filme sugere um envolvimento 

entre Colono, Jingle Jangle e Mr. Tambourine Man).  

Para as duas interpretações, o fim é uma grande reconciliação de Mr. Tambourine 

Man com si mesmo, sua mãe e sua cidade. O rapaz volta para a festa, abraça-se com a mãe, 

chora e dança com ela, ao som da música típica de festas juninas cantada com forte sotaque 

alemão. A infância e adolescência são épocas configuradas como felizes em Os famosos e 

os duendes da morte. É no amadurecimento, na afirmação de sua identidade e em sua 

autoaceitação que reside a melancolia do protagonista — em nós da adolescência com a 

vida adulta. Diante do problema, a única saída que percebe é fugir, mas, uma vez maduro, 

desiste. O ponto de aproximação com o modelo de felicidade propagado nos moldes 

neoliberais reside na ênfase à autenticidade e ao narcisismo. As questões conflituosas para 

o protagonista são decididamente individuais, uma vez que sua felicidade é colocada acima 

dos ideais de toda a colônia. 

 

 



5. Conclusão 

 

 Após a análise aprofundada destes três filmes juvenis e a referência a tantos outros, 

ao longo do trabalho, além do detalhado estudo das referências bibliográficas, é possível 

delinear as representações de felicidade nos filmes juvenis da produção nacional 

contemporânea. A representatividade da infância e da alegria hedonista adolescente é 

bastante intensa, enquanto a adolescência, propriamente, é configurada como uma fase de 

turbulências, aflições e transformações.  

 Esta última característica é justamente a mais importante no âmbito das reflexões 

que se relacionam às tecnologias de governo. Socialmente construída como uma época de 

transição, um intervalo estrategicamente pensado entre a infância e a vida adulta, a 

adolescência se configura como uma faixa etária específica para a construção da 

personalidade e caráter dos indivíduos. É por essa razão que determinada época da vida 

recebe tanta atenção de psicólogos, pais, educadores e governantes. 

 A juventude se impõe, desta forma, como uma força ora destruidora, ora criadora 

dos sistemas vigentes. No seio da sociedade, ela personifica tanto um futuro próspero como 

um passado que não se pôde ter.  É por essa razão que o imaginário juvenil está, em nosso 

tempo, intimamente relacionado aos ideais de felicidade e bem-estar. Os atributos de 

liberdade e autonomia, socialmente vinculados aos jovens, são muito valorizados no 

contexto pós-moderno em que vivemos hoje. 

 O que podemos concluir a partir deste trabalho é que a concepção de felicidade 

sugerida aos jovens pelas representações cinematográficas contemporâneas se insere em 

práticas de indução de autogoverno dos indivíduos. É dada ênfase ao processo de 

amadurecimento da adolescência como um período de transformação individual, de forma a 

moldar sujeitos responsáveis, disciplinados, autênticos e concentrados em questões 

individuais. 

  Nos filmes Antes que o mundo acabe, As melhores coisas do mundo e Os famosos 

e os duendes da morte, amadurecimento é sinônimo de felicidade, de afirmação de sua 

identidade e autenticidade. E, pelos conselhos dados aos protagonistas das tramas, é 

possível inferir o caminho que o adolescente deve trilhar para alcançar a plenitude de sua 

maturidade. Inicialmente, são condenadas as formas de escape aos seus conflitos internos: o 



uso de álcool e drogas, viagens, suicídio. O enfrentamento se coloca como imprescindível, 

conferindo ao adolescente todas as responsabilidades de suas escolhas.  As opções 

abraçadas pelos jovens recaem unicamente sobre seus ombros — não há conselhos de 

adultos, que de maneira alguma interferem na tomada de decisão.  

Fica evidente, portanto, alguns vínculos entre os imaginários de juventude e 

felicidade, como estes são configurados em nosso tempo. Os padrões de conduta insinuados 

pelos filmes se inserem, ainda, firmemente numa técnica de transformação pessoal, pela 

qual indivíduos aderem a práticas especificamente delineadas para se automoldarem de 

mais maneira mais eficiente para a sociedade, que pode então se abster da função de formar 

jovens por força coercitiva ou incisiva. À distância, sugerindo comportamentos 

estratégicos, o governo neoliberal evita atritos e exerce seu controle de forma até mesmo 

mais eficaz. 

Dessa forma, as reflexões apresentadas neste trabalho pretendem, sobretudo, incitar 

pesquisas mais aprofundadas sobre o papel da felicidade nas práticas sociais adolescentes, 

construídas a partir da relação com o meio massivo que é o cinema juvenil. Tal campo 

ainda tem vasto material a ser explorado, já que ainda é relativamente baixo o número de 

incursões de trabalhos sobre as veredas das subculturas juvenis no Brasil. Como uma 

técnica de governo, é de extrema importância atentar para a forma como a incitação à 

felicidade é colocado aos jovens nos filmes especificamente produzidos para sua fruição. 

Mais ainda quando os sujeitos em questão são jovens, que já naturalizaram o discurso da 

adolescência como época de transtornos, transformações e amadurecimento, época em que 

se delineia o adulto desejável do futuro. 
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