ESTUDO DE CASO

A vida é maravilhosa quando
temos consciência das nossas
responsabilidades como ser humano
O objetivo desse estudo de caso é estudar o papel dos indivíduos no projeto de uma agenda de
vida com mais momentos de felicidade, por intermédio do filme A Felicidade não se Compra,
produção de 1946, dirigida pelo cineasta Frank Capra. A análise do filme é realizada por intermédio de princípios do movimento filosófico existencialista.
A modernidade líquida delineou um perfil para os seres humanos que tem, entre as suas principais características, a vida centrada no ato de consumir e autocentrada, cujo substrato egoísta
parece ganhar espaço crescente. Todavia, os seres humanos são únicos e podem fazer a diferença ao longo da sua trajetória, fazendo a diferença positiva para as pessoas, especialmente para
aquelas que estão mais próximas.
Vamos pensar sobre o protagonismo dos indivíduos, os seres humanos altruístas que levam a
cabo uma das regras de ouro da Belas Artes: pensar e realizar projetos que melhorem a vida
das pessoas. Não conheço nenhum outro personagem no cinema que tenha caracterizado tão
intensamente o perfil do ser humano que foi capaz de fazer a diferença na vida das pessoas que
estavam próximas a ele. Estou falando de George Bailey, personagem central de A Felicidade
não se Compra, o emblemático filme, dirigido por Frank Capra.
O original, em inglês, é It’s Wonderful Life caracteriza com mais objetividade o roteiro do filme,
pois, a sua mensagem é clara: a vida é maravilhosa. A Felicidade não se Compra coloca no
centro a trajetória George Bailey, um norte-americano típico que vivia nas pequenas cidades
do interior dos Estados Unidos, nas décadas de 1930 e 1940. O papel ganhou densidade com a
interpretação do carismático ator James Stewart que conseguiu imprimir ao personagem grande
expressividade que se manifesta notoriamente, em momentos decisivos do filme, pelo olhar
ou pelo semblante, os quais alternavam o extremo entusiasmo ou, dependendo do contexto, o
desespero e a mais profunda decepção com a vida.
Ver e rever o filme de Capra na TV passou a ser uma tradição do Natal norte-americano. A
Felicidade não se compra virou um clássico. A força do filme é a tradução em uma fábula de
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fundo religioso, um tema fulcral para a Filosofia e para os seres humanos: o sentido da existência humana, traduzido na busca constante da felicidade; tema presente desde o filósofo grego
Platão.

O perfil do personagem central da trama é o fio condutor da história, George Bailey, homem
admirado por todos na cidade, que ao longo de toda a sua vida, abre mão dos seus projetos
pessoais, abdica do sonho de estudar, viajar e conhecer o mundo para permanecer cuidando
do legado de um banco voltado para a construção de casas de baixo custo e que por diversas
ocasiões esteve prestes a falir, herança que o pai administrava. Perdido e desesperado em meio
aos golpes do Sr. Potter (Lionel Barrymore), homem rico e poderoso da região, George acaba
por crer que o suicídio seria a única solução para se ver de uma vez por todas livre dos seus
problemas.
A tragédia experimentada por Bailey tem o seu clímax no momento que o candidato a anjo
de nome Clarence (Henry Travers) vem ajudar o desnorteado Bailey a não cometer suicídio.
Clarence desce do céu e tenta persuadi-lo de tal atitude, declarando a importância da sua vida
para muitas pessoas, porém, mediante o ceticismo de George, o anjo resolve mostrar a ele as
cenas de como seria a vida se ele não fizesse parte dela. “Foi-te dada uma grande oportunidade,
George, ver como seria o mundo sem você”.
O argumento utilizado por Clarence pode ser identificado como um dos pressupostos do
empreendedorismo que apresenta pontes com o próprio existencialismo: um homem pode
ser importante e decisivo para a vida de muitas pessoas. Caso a missão fosse bem-sucedida,
Clarence ganharia finalmente suas asas. “Ele está doente?”, questiona o anjo quando convocado
para a missão de ajudar George, “Pior. Está desanimado,” responde uma voz no céu. (Disponível
em:
http://lounge.obviousmag.org/cinema_em_prosa/2014/07/a-felicidade-nao-se-compra-ou-um-filme-para-ser-feliz-em-existir-neste-mundo-caotico. Acesso em: 27 de março de 2019)
A escalada dramática e de decisões equivocadas do protagonista acelera-se quando o poderoso
banqueiro da cidade, Potter tenta contratá-lo – e Stewart demonstra com precisão o conflito de
sentimentos do personagem, que inicialmente se mostra surpreso e feliz com a proposta, mas
depois percebe as reais intenções de Potter e se revolta. Mesmo se negando a aceitar a proposta,
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O filme tem como cenário a simpática e aparentemente tranquila Bedford Falls, cidade do interior dos Estados Unidos. Em um típico dia de Natal, o seu morador mais popular George Bailey,
o bom samaritano, sempre disposto a ajudar as pessoas, toma uma decisão extrema: cometer
suicídio, jogando-se de uma ponte, sobre o rio próximo da região central da cidade. A abertura
com cartões de Natal com temática infantil não sugeria desenlace tão trágico e completamente
oposto ao espírito natalino que consagra o nascimento de Jesus Cristo.

A sua saúde mental, o desespero e a desesperança chegaram ao limite, ao estado terminal. A sua
vida havia se reduzido a abrir mão dos seus projetos pessoais, como fazer uma longa viagem
para a América do Sul, estudar em uma Universidade e experimentar novos desafios. Esposo,
pai, família, amigos, tudo parecia um fardo insuportável. Não valia mais a pena viver. Além
disso, não suportava mais conviver e enfrentar as maquinações do inescrupuloso e desumano
Potter, cujo objetivo era destruí-lo. (NAGIB, 1997)
A inspiradíssima intepretação de James Stewart que expõe com precisão os sinais crescentes de
instabilidade emocional do personagem ganham tonalidades cada vez mais intensas, à medida
que se aproxima o final trágico daquele ser humano que durante toda a sua vida ajudou os seus
semelhantes. Ele tem uma explosão de nervosismo quando quase agrediu fisicamente o seu
tio após descobrir que ele perdeu uma importante quantia em dinheiro, voltando transtornado
para casa para chorar com os filhos no braço antes de maltratar sua amada esposa e as próprias
crianças. Prestes a ser enviado para a cadeia por uma denuncia do banqueiro, ele decide sair da
casa e se suicidar. O filme começa a fugir completamente do padrão e dos clichês mais típicos do
gênero e passa a surpreender os seus espectadores.
Nesse momento temos um ponto de virada no filme. Ao retornar para a cidade, ele simplesmente não é reconhecido. No inicio, o fato o deixa atônito. Porém, com o tempo ele se dá conta
de como ele foi importante. Bailey avalia o real sentido de sua existência. Trata-se de uma exaltação a um fato que em geral colocamos em segundo plano, o quanto somos importantes e, sem
nos darmos conta, com as nossas ações e comportamentos, contribuirmos para que a vida das
pessoas que estão próximas de nós, seja melhor e mais feliz. A premissa e a lição de A Felicidade
não se Compra são decisivos para o nosso bem-viver: o fato de existirmos é fundamental para o
equilíbrio e para a felicidade de muitas outras vidas. A consciência da responsabilidade, tão cara
aos autores existencialistas, especialmente Sartre. Ao final do filme, ocorre mesmo uma fusão
entre fábulas e narrativas realistas, que resulta no happy end apoteótico do homem comum
finalmente recompensado com o amor e o reconhecimento de seus semelhantes. (NAGIB, 1997)
O sentido da existência que Bailey toma consciência ao ver a sua total relevância no rumo dos
fatos e da vida das pessoas com as quais conviveu. Para os pensadores filiados a essa corrente
filosófica, o ser humano existe a partir do momento em que é capaz de formular qualquer tipo
de pensamento. O pensamento faz com que a pessoa seja livre: sem liberdade, não há lugar à
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a possibilidade de oferecer uma vida melhor para sua família fica martelando em sua mente por
um bom tempo. O personagem é caracterizado por grande senso moral. A sua vida sempre foi
pautada pela ética. De alguma forma, os dilemas e os dramas que foram surgindo na sua vida,
desde a sua infância, tiveram como solução, o porto seguro da decisão tomada em prol do bem-viver e da felicidade das pessoas. Mas, o cabo de força da vida chegara aos seus liames finais.

O personagem de A Felicidade não se Compra experimentou o que Sartre afirma não ser raro
entre os seres humanos: a completa insatisfação com a vida que levam. Nessa condição busca-se a felicidade em um passado idealizado pela memória seletiva. Essa somente elege os bons
momentos que ficaram registrados na memória e, o futuro projetado, ainda não vivido. As
expectativas provavelmente serão transformadas em frustações. George Bailey teve a oportunidade de ver a ilusão dessa armadilha e rever os seus conceitos sobre a sua vida.
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existência. Essa mesma liberdade faz com que o indivíduo seja responsável pelos seus atos. Há,
por conseguinte, uma ética da responsabilidade individual. A pessoa deve assumir os atos que
realiza no exercício da sua liberdade. Nessa senda, a mensagem veiculada pelo filme é nítida:
a consciência da nossa responsabilidade nas relações sociais e afetivas que experimentamos
ao longo da nossa existência é, a rigor, o fundamento da nossa liberdade, pois, como sustenta
Sartre, o peso da liberdade humana aparece em certas situações-limite: quando os seres humanos precisam tomar decisões. Na perspectiva existencialista essas são de sua responsabilidade.
Não há como e por que responsabilizar forças metafísicas. (SARTRE, 1970)

