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RESUMO

A presente Tese possui como objetivo central compreender o contexto e as articulações
relacionadas ao consumo de imagens modelares de um padrão de estilo de vida – denominado
como American way of life –, através da disseminação da comunicação de forma massiva, em
particular, do cinema norte-americano nos anos 1950. Tal midiatização de imagens fez
sentido para espectadores e aderiram ao senso comum dos cidadãos dos Estados Unidos.
Entretanto, em paralelo à ação pedagógica da difusão do referido modelo, contradições e
fatores contextuais que não compunham o padrão e que continuavam presentes na sociedade –
assim como nos filmes –, dialogavam com parcelas distintas da população e geravam
verossimilhança às referências exibidas na tela. Desta forma, ao final, após a realização de
análise fílmica de produções lançadas na já citada década, este projeto terá a responsabilidade
de compreender o processo, os elementos, as estratégias e as representações plurais
implementadas pela indústria cinematográfica para contemplar as características do modelo e
do não-modelo nos filmes – afinal, fazer sentido é trabalhar na ordem da manutenção de
espectadores. Justifica-se, assim, a pesquisa realizada pela contemporaneidade do tema, posto
que parte significativa da produção cultural e midiática dos Estados Unidos no Século XX
ultrapassou suas fronteiras e alcançou o mundo, levando consigo a imagem de um país e de
cidadãos exemplares, cuja forma de viver deveria ser uma referência – como ainda o é em
determinadas instâncias.

Palavras-chave: American way of life. Cinema norte-americano. Comunicação. Consumo de
imagens. Estilo de vida.
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ABSTRACT

This thesis aims to understand the context and the articulations related to the consumption of
model images of a lifestyle pattern – named as American way of life –, through the
dissemination of mass communication, in particular, of North American cinema in the 1950‟s.
Such mediatization of images made sense to viewers and adhered to the common sense of
United States citizens. However, in parallel with the pedagogical action of the diffusion of
said model, contradictions and contextual factors that did not conform to pattern and which
continued to be presented in that society – as well as in the films – have dialogued with
diverse portions of the population and have generated verisimilitude to the referenced
displayed on the screen. In this way, after the film analysis of production launched in the
aforementioned decade, this project will have a responsibility to understand the process, the
elements, the strategies and the plural representations implemented by film industry in order
to include in the films features of the model and non-model – after all, making sense is a way
of working on the order to of customer loyalty. The research carried out through the
contemporaneousness of the theme is justified, since a significant part of the cultural and
media production of the United States in the 20th century crossed frontiers and reached the
world, taking with it the image of a country and of exemplary citizens whose form of living
should be a reference – as it still is in certain instances.

Keywords: American way of life. Communication. Consumption of images. Lifestyle. USA
movies.
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Apresentação

A posse do Presidente norte-americano Donald J. Trump e o lançamento no Brasil do
filme La La Land – cantando estações1 – igualmente norte-americano – podem eventualmente
ser percebidos como fenômenos oriundos de diferentes áreas que, coincidentemente, marcam
o início do ano de 2017. E, de fato, o são. Assim como também são extensão de contextos
anteriores, gerados por adventos como a modernidade, a ascensão do capitalismo na
sociedade ocidental, a globalização, o casamento da tecnologia com a comunicação e a mídia,
dentre muitos outros. Que agora se perpetuam no discurso de Trump 2 – que valorizou o
cidadão comum, ou melhor, o homem-médio de seu país e que resgatou valores religiosos e o
constructo daquela nação, questões cruciais de sua plataforma eleitoral – e em La La Land –
que retoma o fundamento da promessa de progresso e do direito ao sucesso e à conquista de
espaço na sociedade, com distinção e reconhecimento, imageticamente projetados. Trata-se,
pois, de valores que permeiam a sociedade dos Estados Unidos. E que em determinado
contexto, passaram a ser estratégica e massivamente disseminados através de produtos
midiáticos, como o cinema. Valores que construíram um modelo de estilo de vida carregado
de representações, buscadas na gênese do país, mimetizados como padrão pelos diferentes
grupos sociais que a compõem e por outros povos para além de suas fronteiras. Trump e La
La Land são dois adventos atuais que, como parte de um patchwork cultural histórico,
reverberam semelhanças significativas com orientações de produção e bastiões sociais da
década de 1950, no contexto pós-Segunda Guerra Mundial. Adventos que sinalizam poder,
modelagem comportamental através de estilo de vida – o American way of life –, sentido de
valor, articulações culturais e consumo midiático, questões fundamentais para o campo da
Comunicação.
A partir desta perspectiva, a presente Tese possui, como objetivo central, compreender
o contexto e as articulações do consumo de imagens que viabilizaram representações em
filmes norte-americanos, capazes de construir a ideia de um estilo de vida modelar para os
espectadores dos Estados Unidos e de outros países, na década de 1950 – estilo, este,
denominado como American way of life. Sua estrutura conta com Introdução e quatro
capítulos, cada qual possuidor de temática específica, todas articuladas entre si, a entender: os
pilares conceituais para comunicação, imagem e midiatização; a ideia de um conceito que
1
2

Título original: La La Land. Direção de Damien Chazelle. Produzido em 2016 nos EUA.
A posse de Donald Trump aconteceu em 20 de janeiro de 2017 e foi transmitida para todo o planeta.
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traduza o estilo de vida norte-americano; as imagens antagônicas ao estilo de vida modelar
que não estão claramente retratadas nos produtos midiáticos dos anos 1950; a localização e
protocolo para o estudo das imagens existentes em filmes produzidos no referido contexto; e,
consequente, ensaio crítico de imagens presentes em filmes midiaticamente visíveis àquela
época e devidamente iconizados. Portanto, ao final, este projeto terá a responsabilidade de
responder ao problema que gerou a pesquisa: como o cinema norte-americano da década de
1950 promoveu imagens de um estilo de vida denominado como American way of life?
A partir do reconhecimento do contexto internacional e dos Estados Unidos na década
de 1950, marcado pelo expansionismo pós-Segunda Guerra Mundial, o crescimento
econômico alavancando a reconstrução de parte do mundo envolvido no conflito e a pujança
derivada de tamanha injeção financeira, especificamente, no referido país, que gerou maior
consumo de bens e de serviços e, também, o desenvolvimento de tecnologias que permitiram,
por sua vez, mais ampla disseminação dos produtos midiáticos lá produzidos. Postulados
importantes para esquadrinhar o imbricamento das relações entre imagem, representações,
estilo de vida, midiatização e cultura de massa.
Tornou-se, pois, necessário estabelecer pilares conceituais que fundamentarão a
presente Tese em todo o seu percurso. Assim, na Introdução, objetiva-se: (1) delinear o
sentido de estilo de vida adotado ao longo do trabalho, que pode ser compreendido como a
estilização de um modo de viver, individual e amparado em grupos de inserção e em grupos
de identificação, com características idealizadas e modelares, composto por exteriorizações
deste estar e ser na sociedade à qual pertence. Trata-se, pois, de um fenômeno mais amplo, de
produção de sentidos na ordem da constituição identitária de seus integrantes, fundamentada
no modo de viver associado à posse, que oferece valor simbólico e valorativo ao indivíduo e
ao seu grupo social. Como consequência, (2) discutirá o modo como se estabelece a
construção de representações que traduzem a ideia de estilo de vida e os processos de
reprodução e de transmissão das imagens modelares. Neste caminho, (3) estarão inspiradas no
conceito contemporâneo de midiatização3 para analisar fatos e efeitos derivados na
reprodução das já citadas imagens através de produtos midiáticos – leia-se música, cinema,
revistas, jornais e programas de rádio e de televisão – na década de 1950. E, de como, no
movimento de expansão interna e externa dos Estados Unidos àquela época, (4) a cultura foi o
3

N. do A.: O conceito de midiatização, tal como é reconhecido hoje, advém das décadas finais do Século XX.
Entretanto, na presente Tese, a premissa da disseminação intencional e massiva – especificamente o tornar-se
visível midiaticamente – servirá como inspiração e modelo para analisar adventos transcorridos em períodos
anteriores à formulação oficial do referido conceito.
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espaço para a disseminação do estilo de vida denominado como American way of life –
amparado no conceito de Soft Power, oriundo da área de Relações Internacionais. Esta etapa,
e consequente articulação teórica, terá base nos autores Arlindo Machado, Christopher Lasch,
Douglas Kellner, Joseph Nye, Marco Toledo Bastos, Mike Featherstone, Nicolau Sevcenko e
Rose de Melo Rocha.
Na sequência, o Capítulo I, sob o título O American way of life e a concretização de
uma promessa de progresso e projeto de vida em comum, possui objetivos específicos, tais
como: (1) investigar a existência de marcos fundantes do conceito que explique o modo
americano de viver a partir de sua constituição e do consumo; (2) desenvolver
conceitualmente o American way of life, o imaginário da promessa de progresso e o conceito
de homem médio norte-americano; (3) elencar algumas das imagens construídas sobre o modo
de viver daquela nação, a partir de manifestações midiatizadas – tais como ilustrações de
jornais diários, de livros, de seriados de televisão, do cinema e da propaganda; e (4) introduzir
premissas do Soft Power para constituir a cultura como o principal espaço viabilizador deste
estilo de vida atrelado ao consumo.
Este Capítulo apresenta a compreensão de autores oriundos de campos da Sociologia,
da Antropologia, de estudos da Religião, da História e da Comunicação sobre o que se
constituiria em um modelo de vida tipicamente norte-americano. Este aporte inicial
descortinou o fato de que não havia, até determinado momento do Século XX, um conceito
estruturado de American way of life – embora o termo já fosse adotado –, mas, sim, descrições
do que seria o ser americano. Esta descoberta demandou processo de reconhecimento de
bases deste modelo de vida, de como o modelo transbordaria para a ideia de cidadão típico – o
bom cidadão americano – e de qual forma esta representação se anunciaria como imagem
modelar – denominada por homem médio –, capaz de dialogar com os diferentes bons
cidadãos que compõem a referida nação. Para tal intento, contará com os referenciais teóricos
de Ali A. Shukair, Antonio Pedro Tota, Ashley Montagu, Bernard Bell, Douglas Kellner,
Edgar de Assis Carvalho, Harry Elmer Barnes e Oreem Ruedi, Joseph Nye Jr., Mike
Featherstone, Nicolau Sevcenko, Pierre Melandri e Sally Totman.
O Capítulo II – O American way of feeling – imagens que emergem de brechas do
modelo idealizado – possui como premissa central, analisar e exemplificar algumas das
estruturas e representações das imagens que não coadunavam com o padrão modelar
estabelecido como American way of life, na sociedade norte-americana dos anos 1950, mas
que, de alguma forma, mantinham-se ali presentes, como uma forma de inserir
11

verossimilhança e certo tom de realidade, ampliando o diálogo e a inserção de produtos
midiáticos em grupos sociais mais amplos e distintos. A partir da premissa estabelecida por
Edgar Morin com o conceito de brechas – esgarçamento do tecido social e cultural, a partir
das posições de conflito polarizadas –, imagens emergem carregadas de significação e de
sentidos. Da família perfeita para a família possível, da liberalidade ao comportamento
limítrofe, do desejo até a real possibilidade, da tradição para o progressivismo, da promessa
de progresso ante os espaços sociais de ascensão e da pujança diante do medo gerado pelo
referido contexto. Nos anos 1950, segurança e belicismo – amparados pela Guerra Fria e pela
consolidação dos Estados Unidos como grande e pujante nação internacional – e progresso e
conservadorismo – amparados por transformações sociais que se concretizavam, então, apesar
do caráter conservador daquela sociedade – são dois exemplos das denominadas tensões.
Tensões que, por sua vez, abriram a possibilidade da emergência do fenômeno da
adolescência, da produção de filmes direcionados para este público – e que progressivamente
ampliaram seus espectadores e caracterizaram os denominados filmes B –, a construção
projetiva e narcísica da legião de astros e estrelas da indústria cinematográfica – reconhecida
como star system – e a questão do feminino como forte sinalizador e, ao mesmo tempo,
ameaça ao status quo vigente.
Neste sentido, no Capítulo II, far-se-á necessário (1) discutir os espaços de tensão
capazes de gerar fendas e (2) identificar imagens e significações geradas pelas fendas, para as
quais representações foram delineadas para equilibrar os pontos de tensões. Como também
serão apresentadas formas de comunicação que serviram para sustentar o contexto dos anos
1950 no âmbito das tensões, na medida da contraposição à idealização discutida no Capítulo
I: filmes que traduzem os conflitos de posição e de papel do feminino, filmes que construíram
modelos desejáveis e não desejados de adolescentes, a estratégia adotada pelos estúdios para
construir e distribuir os filmes B e a reificação do star system pelas mãos da imprensa
especializada. Suportes conceituais fundamentais serão Edgar Morin, Antonio Pedro Tota,
Anthony Mayo e Nitin Nohria, Stephen Tropiano, Antonio Carlos Mattos, Mark Cousins e
Mark Bego.
Por sua vez, o Capítulo III – Construção teórico-metodológica de protocolo para
análise fílmica – tem por objetivo propor e construir o protocolo de análise fílmica, a ser
desenvolvida no momento posterior a ele. Parte-se, assim, do debate acerca do papel do
pesquisador – e a relação entre objetividade, subjetividade e sensibilidade –, prossegue-se
com o resgate de teorias e de modelagens de análise fílmica e se conclui com a proposta de
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análise fílmica amparada no conceito defendido pelo pesquisador David Bordwell
denominado pesquisa de nível médio – que valoriza a construção plural da análise amparada
em operadores conceituais de áreas de conhecimento diferentes e não apenas a adoção de uma
área ou teoria exclusiva e de extrema profundidade vertical. Será também apresentado o
estudo preliminar desenvolvido para delimitação e localização do corpus da pesquisa, que
considerou 115 filmes norte-americanos para observar formas de agenciamento promovidas
pelas respectivas obras – a entender, por representações da mídia nos filmes, por referências
comportamentais e por imagens e imaginários de consumo. Por fim, cabe ressaltar os
essenciais aportes teóricos de Alberto Manguel, David Bordwell, Francis Vanoye e Anne
Goliot-Lété, Osmar Gonçalves e Jacques Aumont.
O Capítulo IV – Ensaio crítico: vendo imagens, lendo valores modelares, brechas e
estilos de vida – estabelece e considera (1) o protocolo de análise apresentado no Capítulo
III, que traz em seu bojo elementos discutidos ao longo desta Tese; (2) os dez filmes
definidos como corpus da pesquisa – produzidos por estúdios norte-americanos na década de
1950, ganhadores do prêmio Oscar de Melhor Filme –, e que são os seguintes: A malvada
(1950), Sinfonia de Paris (1951), O maior espetáculo da terra (1952), A um passo da
eternidade (1953), Sindicato de ladrões (1954), Marty (1955), A volta ao mundo em 80 dias
(1956), A ponte do Rio Kwai (1957), Gigi (1958) e Ben-Hur (1959); e (3) o cruzamento de
representações avaliadas no estudo individual de cada filme.

Em síntese, o maior desafio e o maior encantamento da presente Pesquisa residem na
contemporaneidade e na legitimidade dos estudos comportamentais relacionados ao campo da
Comunicação e do Consumo: imagem, representações, sentidos, comportamento, contextos
históricos e sociais, cultura de massa, produtos midiáticos, cinema e pesquisadores. Um
patchwork que transitará pelo reconhecimento de espaços de fala, de espaços de exibição e
espaços de esperança que são depositadas na tela por pessoas sob a perspectiva de “algo
melhor”, de identificação, de projeção, de uma vida que deve e pode ser feliz, pródiga, digna e
bela, ainda que apenas ali. Entende-se que estudar o American way of life permite refletir na
gênese do conceito de midiatização, ou seja, do espaço em que se fortalece e consolida a
internacionalização massiva da comunicação, impulsionada pelas tecnologias, cada vez mais
presentes e disseminadas – uma base histórica exemplar do que hoje denominamos por
midiatização. O que, por sua vez, possibilita pensar na construção do valor modal que parte
de uma nação e é espelhado para outros países.
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No âmago da questão, cabe lembrar da personagem Cecília, de A rosa púrpura do
Cairo (1985), que suporta sua dura existência com filmes, que projetam a idealização da vida
como ela deveria ser. Trata-se de imagens que agenciarão os espectadores – espectadores que
serão mantidos e acalentados pela indústria do entretenimento cujos objetivos serão obtidos,
gerando, por sua vez, novas estratégias permanentemente revigoradas e repetidas, para que a
roda desta engrenagem ainda permaneça girando e encantando futuras gerações de
espectadores.

Vamos começar a sessão. Bom filme!
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Introdução

Parte significativa da produção cultural e midiática dos Estados Unidos no Século XX
ultrapassou suas fronteiras e alcançou o mundo. Televisão, cinema, rádio, revistas e jornais
expuseram a imagem daquele país como sendo progressista, igualitário, democrático e forte.
Tratar-se-ia de uma sociedade composta por cidadãos sadios, educados, limpos e éticos, que
se organizava em núcleos familiares e sociais, e que serviria de modelo para seu próprio povo
como para tantos outros que assistiam a filmes ou que acompanhavam a seriados na TV. Um
modelo que se validava em importância pelos sinais exteriores de progresso, materializados
em objetos de consumo e em atitudes constituídas pelo usufruto das promessas religiosas e
democráticas que fundamentaram a nação norte-americana, desde a elaboração de sua
Constituição no Século XVIII.
O historiador francês Pierre Melandri aponta o esforço industrial, bélico e financeiro
dos Estados Unidos como o fator preponderante para a vitória aliada na Segunda Guerra
Mundial e a posterior reconstrução da Europa e do Japão. Desse modo, dissiparam-se as
sombras criadas com a crise gerada pela quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929,
crise arduamente vivenciada ao longo da década de 1930 pelos norte-americanos. Com o
ânimo revigorado, o país consolidou sua proposta de nação defensora dos bastiões da
democracia liberal, que deveria expandir seu sistema econômico e social para o mundo:
Se a Administração era unânime em pensar que um enfraquecimento do
dólar constituiria uma grave ameaça para o futuro da experiência nacional, a
mesma unanimidade pretendia um reforço das posições americanas no
estrangeiro. A prosperidade e o desenvolvimento da economia nacional
pareciam mais do que nunca ligadas à sua expansão internacional, e logo à
preservação de uma ordem mundial neoliberal. (MELANDRI, 2006:177)

Assim, a década de 1950 oportunizou para os Estados Unidos um estado de euforia e
um visível impacto social, atrelado ao fenômeno baby boom:
[...] de 1945 a 1960, a população americana [passou] de 140 milhões para
180 milhões de habitantes. Aumento notável que, no entanto, é apenas uma
das explicações para o crescimento econômico contemporâneo da nação.
(MELANDRI, 2006:181).
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E foi essa pujança que não se tornou desapercebida aos olhos do mundo que tentava se
reorganizar diante de tantas e rápidas transformações no seu modus operandi – nas
capacidades de funcionar, de se relacionar e de existir. O modelo americano de viver – em
que operários iam para o trabalho em seus próprios carros; em que as casas não possuíam
muros e que dispunham de diversos aparelhos eletrodomésticos para a maior comodidade de
seus moradores; que disponibilizava para a sociedade cerca de duas mil instituições de Ensino
Superior; em que, à época, 90% das residências já contavam com televisores (mostrando-se
exuberante na exibição de filmes e reportagens) e com o mercado editorial interno aquecido
tornara-se, assim, alvo projetivo do interesse e da admiração dos demais países. Segundo
Melandri, especialista na história dos Estados Unidos, a pujança oriunda da produção
industrial, do vigor econômico e do desenvolvimento tecnológico também permitiu a
aproximação daquele contexto ao “sonho americano”. Em confluência direta, as
caracterizações do consumo – como exemplos percebidos desta forma de vida – tomaram
força e alento, além de demonstrarem para o mundo todo o progresso, as vantagens e a
benesse em ser um cidadão norte-americano, sinônimo implícito de bem-sucedido.
Entende-se, desse modo, por que a referência das imagens projetadas dos Estados
Unidos assumiu proeminência para os seus cidadãos e para os demais povos expostos à
informação e às formas de comunicação oriundas daquele país – às quais apresentavam a
prova de superioridade em bens, conforto e segurança. O que coaduna com a visão defendida
pelo historiador Nicolau Sevcenko acerca da
[...] comunicação básica, aquela que precede a fala e estabelece as condições
de aproximação, é toda ela externa e baseada em símbolos exteriores. Como
esses códigos mudam com extrema rapidez, exatamente para evitar que
alguém possa imitar ou representar características e posição que não
condizem com sua real condição, estamos já no império das modas. As
pessoas são aquilo que consomem.4 [...] em outras palavras, sua visibilidade
social e seu poder de sedução são diretamente proporcionais ao seu poder de
compra. (SEVCENKO, 2001:64)

Compreende-se, pois, que as representações do consumo – das materiais às
audiovisuais – tornaram-se imprescindíveis sinalizadores de um modo de viver triunfante. E,
por consumo, entenda-se que vai além do ato de comprar e usufruir de uma mercadoria. Tratase, reconhecidamente, de um instrumento de diferenciação, de classificação e de distinção:

4

N. do A. Grifo nosso.
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A alteração no padrão do comportamento das pessoas imposta pela
preeminência das máquinas, das engenharias de fluxos e do compasso
acelerado do conjunto, como seria inevitável, acaba também provocando
uma mudança no quadro de valores da sociedade. Afinal, agora os
indivíduos não serão mais avaliados pelas suas qualidades mais pessoais ou
pelas diferenças que torna única a sua personalidade. Não há tempo nem
espaço para isso. [...] e são tantos e estão todos o tempo todo tão ocupados,
que a forma prática de identificar e conhecer os outros é a mais rápida: pela
maneira como se vestem, pelos objetos simbólicos que exibem, pelo modo e
pelo tom com que falam, pelo jeito de se comportar. (SEVCENKO,
2001:63/64)

Portanto, diante da perspectiva de transposição do consumo do bem em si para o
consumo de valores, hábitos e de signos, proposta por Mike Featherstone, torna-se necessário
[...] investigar ainda o processo de articulação, transmissão e disseminação
da experiência desses novos espaços junto aos vários públicos e plateias, por
meio dos intelectuais e intermediários culturais, e examinar o modo como as
pedagogias dessas novas sensibilizações são incorporadas nas práticas
cotidianas. (FEATHERSTONE, 1995:104)

Neste sentido, o impulso tecnológico desencadeado a partir do final do Século XIX, e
profundamente desenvolvido e difundido ao longo do Século XX, naturalmente respondera à
questão enunciada por Featherstone. Tal como apontado por Sevcenko, as formas de produzir
a comunicação – através da fotografia, da sofisticação de meios de impressão, do cinema, da
televisão e do rádio – permitiram a construção e a disseminação de imagens em incomparável
amplitude,
[...] tal é seu potencial de capturar os sentidos, o desejo e a atenção dos seres
humanos, que logo os estrategistas as elegeram como o meio ideal para
difundir ideias, comportamentos e mercadorias, pressionando por novas e
melhores técnicas para reproduzi-las. (SEVCENKO, 2001:124)

A lógica de um país que busca ser reconhecido como vencedor e referência de um
modo de viver desejável encontra na comunicação a forma de expor seus traços, embalados
pela “cultura de consumo [que] usa imagens, signos e bens simbólicos evocativos de sonhos,
desejos e fantasias que sugerem autenticidade romântica e realização emocional em dar prazer
a si mesmo, de maneira narcísica, e não aos outros” (FEATHERSTONE, 1995:48). Cabe
ressaltar que, apesar deste aspecto endógeno, a midiatização das relações e imagens de
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progresso, pujança e bem-viver também serviu a muitas outras sociedades e culturas,
mantendo presente um processo de “[...] produção de preferências distintivas por estilos de
vida e bens de consumo” (FEATHERSTONE, 1995:124).
Isto acabou por projetar a moldura de sucesso, de força, de diferenciação e de
distinção, além do que seria também associado à qualidade e superioridade de vida, à essência
de uma vida inquestionavelmente boa e plena. Denominado como American way of life, tal
modelo possuiu papel relevante na primeira metade do Século XX, quando o reforçar dos
valores individuais e coletivos foi um pilar na reconstrução econômica e social dos Estados
Unidos após a crise financeira de 1929. De outra forma, este modelo colaborou também na
consolidação – e na formação – de estilos de vida ao longo do mundo sobre a constituição de
um cotidiano desejado, ambicionado, fulgurante, recompensador e idealizado, tangibilizado
pela boa vida daqueles que dele usufruem – na medida de seu poder de compra e dos bens
adquiridos e exibidos a seus pares. Chris Wall, diretor de criação da agência norte-americana
Ogilvy & Mather – no documentário integrante do DVD da série televisiva Mad Men, em sua
primeira temporada, produzida pela Lionsgate Television AMC – afirma que
[...] a ideia do sonho americano era passar de uma sociedade industrial a uma
sociedade de lazer. Indo de crianças trabalhando em fábricas durante a
Depressão ao Pós-Guerra, quando surgiu muita abundância entre a classe
média. Então, a propaganda dos anos 1950 e 1960 deu a essa classe média
crescente a ideia de que o sonho americano eram mercadorias.5
(UNIVERSAL PICTURES, 2007)

Foi este o sonho americano – the american dream – apresentado em trabalhos
artísticos, no teatro, em seriados de televisão, em filmes de cinema, em músicas e em outros
produtos midiáticos exibidos em grande parte do planeta. Apresentava a “Grande Nação
Americana” e seu DNA, em referências diretas sobre como a vida e as relações poderiam ser,
aguçando a desejabilidade geral por tal modelo. Ainda que este modelo não fosse tão natural
ou homogêneo globalmente: na utilização de roupas mais adequadas ao clima do Hemisfério
Norte; na posse do mesmo tipo de residência e de seus móveis modernos; nos grandes
automóveis; na valorização, preferência e utilização de um cabelo mais claro (blonde style) e
no prazer de comprar no mesmo tipo de lojas – os grandes magazines. Ou, ainda, cantar a
neve em canções natalinas – mesmo que vivendo sob os Trópicos. Como afirma Melandri,
“no período 1945-1960, [...] todo mundo „ocidental‟ olha com inveja o American way of life
5

N. do A. Grifo nosso.
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cujo conforto e abundância parece concretizar o sucesso da experiência nacional”
(MELANDRI, 2006:147).
Portanto, como pode ser observado neste preâmbulo, há uma sofisticada relação que se
estabelece entre produtos midiáticos, cultura, comunicação midiatizada e consumo, cujo eixo,
no caso, gira em torno de um American way of life, assim como, em um ângulo mais
específico, no questionamento acerca da forma como foi consolidada esta modelagem de
estilo de vida, diante de um imenso aporte de imagens desta modelagem. Ao que se deve,
pois, se considerada a força empresarial e midiática do cinema norte-americano, em solo
pátrio e internacional, e o momento em que o mundo reconfigurou-se econômica e
politicamente no pós-Segunda Guerra – no qual os Estados Unidos assumiram a liderança do
bloco ocidental mundial.
Cabe ressaltar que não foi possível a esta pesquisa identificar historicamente o
primeiro uso ou quem cunhou o termo American way of life. Observa-se que autores como
Harry Elmer Barnes e Oreem M. Ruedi (1950), Bernard Iddings Bell (1952), Ashley Montagu
(1967) e Ali A. Shukair (1972) adotaram-no para descrever como se compunha a sociedade e
o cidadão norte-americano. Utilizam, inclusive, citações históricas para justificá-lo –
anteriores, portanto, ao advento do mesmo – e terminam por manter semelhante ponto de
análise. Não propuseram um conceito que justificasse o aspecto referencial externo ou
modelar. Compreende-se que, ao longo da segunda metade do Século XX, a descrição tomou
forma conceitual, sugerindo que a descrição do modo de ser passou a se referir a um modo de
viver, um modelo que se constituiria em um estilo de vida tipicamente norte-americano.
Outrossim, a ideia de um estilo de vida – que suporta a ideia de American way of life,
desenvolvido na presente Tese – requer delimitação conceitual. A partir de duas perspectivas
observadas por Featherstone será, então, delineado o sentido para este termo e aqui adotado.
Em primeiro lugar, a ponderação deste autor acerca da relação subjetiva que indivíduos e
grupos sociais utilizam para com suas expressões e suas subjetividades:
A expressão “estilo de vida” está atualmente em moda. Embora tenha um
significado sociológico mais restrito, designando o estilo de vida distintivo
de grupos de status específicos [...], no âmbito da cultura de consumo
contemporânea ela conota individualidade, autoexpressão e uma consciência
de si estilizada. O corpo, as roupas, o discurso, os entretenimentos de lazer,
as preferências de comida e bebida, a casa, o carro, a opção de férias etc., de
uma pessoa são vistos como indicadores da individualidade do gosto e o
senso de estilo do proprietário / consumidor. (FEATHERSTONE, 1995:119)
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A segunda questão complementa a anterior e corrobora a compreensão do espaço em
que o estilo de vida ultrapassa a descrição individual ou grupal para assumir o caráter de
representação, de imagem disseminável, como um movimento de dentro para fora, capaz de
se tornar aspiracional:
[...] convém descer do alto nível de generalidades que enfatiza os processos
sociais e culturais e a lógica do capitalismo – que podem ser vistos como
fatores que puseram em evidência o estilo de vida – para uma consideração
da produção das preferências de estilo de vida – para uma consideração da
produção das preferências de estilo de vida no âmbito de um espaço social
estruturado, no qual vários grupos, classes e frações de classe lutam e
competem para impor seus gostos específicos como “os” gostos legítimos e,
por meio disso, quando necessário, nomear e renomear, classificar e
reclassificar, ordenar e reordenar o campo. (FEATHERSTONE, 1995:124)

Portanto, a construção de um conceito de “estilo de vida” ao longo do Século XX,
movimentou-se entre imagens que descreviam um modo de estar na sociedade e o caráter
projetivo do indivíduo para o grupo, do grupo para a nação e da nação para o mundo. O estilo
de vida definido como American way of life passou a simbolizar uma forma de viver e de
traduzir valores que mantém íntima relação com o consumo. O que foi midiatizado através
dos diversos veículos de comunicação para além das fronteiras dos Estados Unidos. Para que
esta construção obtivesse consistência, foram necessários três fatores-chave: a reorganização
geopolítica e econômica do mundo no momento pós-Segunda Guerra Mundial, o papel que o
consumo adquiriu neste cenário de crescente industrialização e expansão internacional,
concomitante à midiatização oriunda do avanço das tecnologias de comunicação que
passaram a compor a vida cotidiana – e que difundiria suas imagens modelares. Tudo isso no
decorrer de apenas um século, sendo que, de modo intenso e, em certo sentido, original, na
confluência das décadas de 1950 e 1960.
Ratifica-se, assim, a importância do estudo sobre representações do consumo e de
estilo de vida específicas e midiatizadas pelo cinema norte-americano. E para que este estudo
possa ser construído, é fundamental considerar: (1) a potencialidade das imagens projetadas
pela comunicação; (2) o potencial imaginário por elas carregado; (3) como representações
assumem o caráter de gerar sentidos; (4) a relação entre consumo de imagens e mídias através
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da ótica da midiatização, e (5) vínculos entre midiatização e cultura correlata, como será visto
a seguir.

As imagens e o palco do imaginário
Tendo em vista que as análises desta Tese partem de imagens de um estilo de vida,
cabe compreender o conceito de imagens aqui considerado. Embora diversos autores
expliquem as imagens através de formas e de visualidades, assume-se que uma imagem, no
sentido mais amplo, não é apenas uma visão do campo das materialidades, mas uma
representação, uma interpretação, uma elaboração baseada em referenciais que um indivíduo
ou que um grupo social possui. Quando se fala em imagens, é fundamental determinar que
não se trata de imagens projetadas ou de uma imagem em si, mas da construção cultural e
repertorial que está inserida e circunscrita na imagem. Fato é que se trata de um campo
vasto e rico que apresenta dois domínios:
O primeiro é o domínio das imagens como representações visuais: desenhos,
pinturas, gravuras, fotografias e as imagens cinematográficas, televisivas,
holo e infográficas pertencem a este domínio. Imagens, nesse sentido, são
objetos materiais, signos que representam nosso meio ambiente visual. O
segundo é o domínio do imaterial das imagens na nossa mente. Nesse
domínio, imagens aparecem como visões, fantasias, imaginações, esquemas,
modelos ou, em geral, como representações mentais. Ambos os domínios da
imagem não existem separados, pois estão inextricavelmente ligados já na
sua gênese. Não há imagens como representações visuais que não tenham
surgido de imagens na mente daqueles que as produziram, do mesmo modo
que não há imagens mentais que não tenham alguma origem no mundo
concreto dos objetos visuais. (SANTAELLA; NÖTH, 2001:15)

Ainda acerca da questão das relações construídas a partir do consumo de imagens,
tem-se a perspectiva da pesquisadora Márcia Perecin Tondato, de que
[...] as identidades fazem parte de um sistema ideológico que hoje passa pela
mídia. Refletir sobre as interseções propostas – comunicação-consumoidentidade – implica também considerar como os sistemas de signos e
imagens interferem na cultura [...]. (TONDATO, 2012:211).
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A amplitude destas relações, como apregoa o antropólogo Everardo Rocha, pode ser
vislumbrada com a investigação das “[...] relações sociais, éthos, valores, ideologia e estrutura
desta sociedade [industrial] que, forçosamente [esbarra] nas indicações precisas daquilo que
ela reproduz de nós e do que produz para nós” (1995:45). Morin considera que “não é
possível [dissociar a imagem] da presença do mundo no mundo, da presença do homem no
mundo” (MORIN, 1997:42). Esta questão relevante coaduna com a ideia de construção de
uma cidadania amparada pelas relações geradas a partir da comunicação, defendida pela
comunicóloga Rose de Melo Rocha:
[...] uma cidadania visual, de acordo com esta acepção, implica em
considerar que toda imagem conta mil histórias e, por suposto, toda história
pode e remete a imagens, sejam elas endógenas, sejam elas exteriorizadas,
transformadas em representação, sejam elas visibilizadas (para obterem
legitimidade), sejam elas invisibilizadas (para permanecerem no limbo dos
estigmas e dos estereótipos). (2009:277)

O caráter social das relações que envolvem as imagens oriundas de determinado grupo
ou sociedade deve pressupor que há uma intercambialidade e uma fluência que, além de
consolidar as imagens, retroalimenta suas interpretações e papéis adquiridos ao longo do
processo de trocas, posto que, conforme explica o pesquisador Samuel Matheus “[...] a
confluência de imaginários que permeiam a sociedade configura um imaginal público”
(2013:47). É neste processo que as imagens não mais exibem sua constituição elementar, mas
passam a carregar as projeções dos componentes do grupo ou da sociedade por onde
circularam. Entende-se que “[...] partilhar um imaginário é também trocar percepções, é
distribuir a mesma coleção de representações visuais do mundo, é construir um caminho
comum em que nos vemos a nós mesmos e aos outros” (MATHEUS, 2013:33). Sob o prisma
da Comunicação, uma análise dos imaginários que envolvem uma imagem é tão ou mais
importante que o estudo de uma imagem apenas, posto que ela se encontra inserida em
contextos que a viabilizaram. Como pontualmente indica a ideia da circulação destas imagens,
ou melhor, do processo de mediação, que é explicado pelo comunicólogo José Luiz Braga:
[...] corresponde à percepção de que não temos o conhecimento direto dessa
realidade – nosso relacionamento com o “real” é sempre intermediado por
um “estar na realidade” em modo situacionado, por um ponto de vista – que
é social, cultural, psicológico. O ser humano vê o mundo pelas lentes de sua
inserção histórico-cultural, por seu “momento”. (BRAGA, 2012:32)
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E, especificamente sobre o processo que envolve a vinculação imagem-imaginário, o
pesquisador Arlindo Machado explica-o da seguinte forma:
Partamos de uma premissa que poderá parecer óbvia para alguns e absurda
para outros: existe, em algum lugar dentro de nós, uma instância produtora
de imagens, uma espécie de cinematógrafo interior, por meio do qual nossa
imaginação toma forma. Basta que eu feche os olhos por um momento e
imediatamente posso fazer projetar um „filme‟ no interior de minhas
pálpebras [...]. O debate sobre a natureza dessas imagens que denominamos
– à falta de um termo melhor – „internas‟ movimenta hoje vastos setores do
pensamento científico, num espectro que vai da neurobiologia à psicanálise
[...]. O que importa é que, seja qual for o estatuto que conferirmos a essa
instância geradora a quem alguns dão o nome de imaginário, nós não temos
nenhum meio de acesso a ela. (MACHADO, 1997:220)

O pensador francês Edgar Morin, por sua vez, expõe
[...] o espanto de descobrir que o imaginário era parte constitutiva da
realidade humana. Ora, à sua maneira, o fantástico sentimento de realidade
que imanava das imagens artificialmente reproduzidas e produzidas no ecrã,
punha-me, inversamente, o mesmo problema. (MORIN, 1997:13/14)

E, diante de tal dialética, é possível inserir a perspectiva amparada na psicanálise e na
projeção subjetiva de quem consome imagens e nelas projeta seu próprio imaginário, proposta
pelo sociólogo Dieter Prokop:
A fantasia é, antes de mais nada, a força para a satisfação alucinatória dos
desejos. Numa satisfação passada, realmente vivenciada, é revivida no seu
aspecto de vivência, para reduzir a tensão da necessidade. Este mecanismo,
em primeiro lugar espontâneo, forma a base do poder de imaginação. O
adulto sublima esta capacidade (1) por um lado, no sentido do agir
experimental em pensamento, de efeito controlado, ou seja, orientado à
realidade; (2) por outro, através da capacidade de „se colocar no lugar do
outro‟, portanto, de poder agir e entender socialmente, e, além disso, (3)
através de sonhos diurnos, de momentos separados da prática, isto é, de uma
articulação não orientada diretamente à comunicação. (PROKOP, 1986:171)

Deste modo, por mais que o imaginário tenha, como ponto de partida, imagens visuais
e visualidades posteriormente construídas, ele se investe de subjetividade individual e coletiva
em seu processo de circulação, que é orgânico, fluidio e contínuo:
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No imaginal público, as representações não são apenas conteúdos trocados
entre dois atores (individuais ou coletivos); o imaginal consiste em
imaginários publicamente construídos, um coletivo incessante, sempre em
estruturação e construção. Assim, um imaginário não é tanto um conjunto
fixo e inerte de representações figuracionais de conceitos, mas sobretudo
algo que está sempre se fazendo e mudando. (MATHEUS, 2013:45)

E “esse mesmo movimento que valoriza a imagem impele-a, ao mesmo tempo, para o
exterior, e tende a dar-lhe corpo, relevo, autonomia. Trata-se aqui de um processo humano
fundamental, o da projeção ou da alienação” (MORIN, 1997:43). Entende-se, pois, que “o
imaginal designa, no fundo, a variedade dinâmica do imaginário” (MATHEUS, 2013:48).
Para Morin, a imagem projetada, que é uma representação e uma construção, pode ser
denominada como duplo, termo compreendido como “imagem-espectro do homem” (1997).
Isto porque além dos conteúdos manifestos na respectiva construção imagética, há uma
perspectiva plena, que se constitui em verdade metafórica inquestionável ou absoluta, que
opera no inconsciente psíquico, fazendo com que “[...] o duplo concentre em si, como se aí se
realizassem, todas as aspirações do indivíduo e, em primeiro lugar, o seu anseio mais
loucamente subjetivo: a imortalidade” (1997:44). O conceito de duplo notabiliza-se por não
permitir a cisão entre o fato gerador da imagem e na projeção deste mesmo fato a partir de
uma construção simbólica. E que se retroalimentam, na mesma dimensão e relação direta
entre a ideia de real-realidade – que não será aprofundada na presente Tese. Toda esta
discussão, por fim, reflete o potencial do imaginário por sobre a questão da imagem em si:
O mundo irreal dos duplos é uma gigantesca imagem da vida terra a terra. O
mundo das imagens desdobra incessantemente a vida. A imagem e o duplo
são modelos recíprocos um do outro. O duplo é detentor da quantidade
alienada da imagem-recordação. A imagem-recordação é detentora da
qualidade nascente do duplo. Une-os uma verdadeira dialética, uma potência
psíquica, projetiva, cria um duplo de tudo, para depois o vir a desenvolver no
imaginário. Uma potência imaginária desdobra tudo na projeção psíquica.
(MORIN, 1997:49)

Compreende-se, pois, que há um potencial projetivo, no campo do desejo manifesto ou
não manifesto de um indivíduo, que toma corpo na medida em que esta projeção se ampara
em outros desejos existentes no grupo, e que valida a imagem e o que ela pode representar no
imaginário coletivo. Como explicado pela pesquisadora Magali do Nascimento Cunha: “o
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imaginário é, portanto, um componente da existência humana como experiência
marcadamente social, que dá sentido à vida coletiva e é ressignificado por ela, tornando-se um
elemento de permanente construção” (2013:55). Irreal posto que não é a imagem em si, mas
real na medida em que se constitui e existe. O duplo de uma imagem pode ser o imaginário
sobre ela projetado. Deste modo, a riqueza de uma imagem residiria, pois, no que ela carrega
de sentidos, em sua simbologia projetiva para diferentes indivíduos e no que ela representa
para uma determinada sociedade em determinado contexto.

Representações e sentidos através do consumo de imagens
O manifesto, o implícito, o constituinte e a experiência. A construção a partir do que é
uma imagem e do que ela carrega de projeções imaginárias, que contextos e simbolismos
sociais marcam sobremaneira seu percurso para que ela possa fazer sentido, ser compreendida
e vivenciada. Fazer sentido seria o destino fim de toda imagem, para existir em sua
potencialidade e papel. O poder, logo, residiria na ideia de uma imagem representar algo que
faça sentido para um grupo ou uma sociedade. É possível estabelecer que representações são
construções projetivas de um grupo ou de uma sociedade sobre imagens, que ocupam o lugar
de outras explicações e que usam elementos simbólicos – ou signos – existentes nos contextos
que as possibilitam existir.
Portanto, uma representação social pode ser compreendida como uma construção
erigida a partir de paradigmas, de ideologias e de estereótipos que fazem parte do tecido
sociocultural de uma sociedade. Neste sentido, pode-se compreender uma imagem como a
representação do olhar de um indivíduo sobre um outro ou por sobre algo, tal como a
premissa do psicanalista francês Jacques Lacan apontada em sua obra O Estádio do Espelho
(1998), a qual pode ser compreendida através das relações de identificação e de
representação:6

6

N. do A.: O psicanalista Jacques Lacan, em seu estudo denominado Estádio do Espelho, explica que as bases
do que se constituiria em relações de referencialização, ainda na mais tenra idade do sujeito, nada mais é do que
o reflexo de um amor incontinente. Por exemplo, quando uma mulher se debruça sobre o berço e fala coisas
doces para seu bebê, ela lembra de recomendações ancestrais sobre a importância, para a criança, de ouvir a
suave voz de sua mãe a acalmar e a demonstrar seu amor. É neste gesto habitual, que compõe o dia-a-dia de
tantas mães, pais e filhos, o retrato lindo de uma família amorosa, transpira, entretanto, a relação que
acompanhará esta criança por toda a sua vida. Na incapacidade de se perceber ainda como sujeito, sentindo um
mundo como se ele fosse o mundo também, passa a ver este mundo – e, portanto, a si mesmo – a partir do olhar
e da voz desta mãe – ou por quem desempenhar a função da maternagem. A projeção feita sobre ele para, no
melhor e mais nobre dos sentidos se tornará constituinte de sua psiquê. Em momentos posteriores de seu
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Um dos aspectos que torna esta dialética impressionantemente forte e atual –
sobre a questão da identificação que acompanhará o indivíduo por toda a sua
vida – é a construção da identidade com a vida e com o mundo a partir de
referências externas, imersas em contextos e culturas, que lhe são
transmitidas por um outro, que faz uso de uma linguagem [...]. A referência e
a visão de mundo do contexto familiar se fará perpetuar através desse
processo. E, com isso, não causará estranhamentos quando, no futuro deste
bebê, outros discursos – banhados por objetivos diferentes – propuserem
referências como base para identificações, explicações acerca de si próprio e
sua forma de entender e codificar o mundo. (CUNHA, 2015:79)

Por conseguinte, a metáfora do espelho lacaniano torna-se oportuna ao expor a lógica
entre o reflexo do outro em um sujeito e o reflexo que o sujeito tem de si – que são reflexos e
não o eu de verdade. Parte da constituição do sujeito ocorre na perspectiva de sua inserção na
sociedade e no contato com a cultura, nas relações de referencialização a partir dos olhares do
mundo e sobre o mundo. Logo, não há como desprezar a importância do contexto em que
sujeito e sociedade estão inseridos, além de sua exposição a referências, imagens e
imaginários através da comunicação, o que se traduz na existência de
[...] uma cultura veiculada pela mídia cujas imagens, sons e espetáculos
ajudam a urdir o tecido da vida cotidiana, dominando o tempo de lazer,
modelando opiniões políticas e comportamentos sociais e fornecendo o
material com que as pessoas forjam sua identidade. O rádio, a televisão, o
cinema e os outros produtos da indústria cultural fornecem os modelos
daquilo que significa ser homem ou mulher, bem-sucedido ou fracassado,
poderoso ou impotente. (KELLNER, 2001:9)

As premissas de que “o nosso mundo rapidamente se tornou um mundo onde habitam
imaginários; o imaginário sendo outra forma de interpretar a realidade e produzir
significados” (MATHEUS, 2013:33) e de que “a cultura dentro desta produção simbólica é de
uma sociedade inventada por outra” (ROCHA, 1995:45) ressaltam o caráter projetivo de
sentidos circunscritos a uma imagem. Se, por projeção, sugere-se a existência de ponto de
chegada e o encontro do desejo com sua satisfação, o acesso para a compreensão desta
dinâmica pode ser encontrada na teoria psicanalítica, na perspectiva de Prokop:

desenvolvimento psíquico, a criança terá novos aportes, como a cultura, seu processo de socialização, a escola,
amigos, o grupo social ao qual pertence, dentre outros tantos espelhamentos possíveis.
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Os fenômenos estéticos também representam, frequentemente, estruturas de
experiência e de necessidades que foram guardadas de outros contextos de
interação, não precisáveis verbalmente em virtude de seu
subdesenvolvimento ou de sua força explosiva. Continuamente obrigadas a
se manterem enigmáticas sob a pressão do princípio de realidade – pois uma
formulação verbal aberta aos desejos seria destrutiva tanto psíquica como
socialmente e provocaria a defesa –, estruturas sociais e individuais
diferenciadas de interação e de tempo sobrepõem-se na estrutura dos
produtos da cultura de massa. (PROKOP, 1986:122)

Parte destas experiências dialoga com tessituras narcísicas do indivíduo, no espaço
existente entre a existência do desejo, a não aceitação do limite – leia-se a dificuldade ou a
impossibilidade de obter o objeto de desejo – e o gozo projetado em manifestações culturais,
como explica o historiador e crítico social norte-americano Christopher Lasch :
A cultura do individualismo competitivo, o qual, em sua decadência, levou à
lógica do individualismo ao extremo de uma guerra de tudo contra tudo, à
busca da felicidade em um beco sem saída de uma preocupação narcisista
com o eu. As estratégias narcisistas de sobrevivência apresentam-se, hoje,
como a libertação de condições repressoras do passado, dando assim, origem
a uma “revolução cultural”, que reproduz os piores aspectos da civilização
em colapso que ela pretende criticar. (1983:14)

Assim, poder-se-ia afirmar que o gozo através do consumo de imagens seria
libertador, na medida em que funciona como liberador de pressão interna do indivíduo. Em
cuja dinâmica, a aceitação de projeções que gerariam algum tipo de experiências mais
sensíveis diante da subjetividade humana justificaria a dinâmica de produção de imagens que
dialogam com indivíduos, que nas palavras de Prokop “trata-se, portanto, do livre desdobrar
das necessidades pulsivas dos sujeitos, uma forma de apropriação do social com grande
liberdade de estruturação” (1986:19). Assim, “a atribuição de sentido tem como ponto de
partida as representações das situações e práticas do cotidiano, lugar central do
estabelecimento dos indivíduos como sujeitos, por meio da palavra, que nasce da cultura e a
esta volta, num contínuo processo de transformação” (TONDATO, 2012:224). Embora
persista a perspectiva de José Luiz Braga de que “os sentidos específicos variam segundo o
elemento mediador; conforme os sujeitos cuja relação é intermediada; e de acordo com o seu
modo de atuação” (BRAGA, 2012:32). Fenômeno, este, explicado por Douglas Kellner:

27

Para começar, a cultura da mídia põe à disposição imagens e figuras com as
quais seu público possa identificar-se, imitando-as. Portanto, ela exerce
importantes efeitos socializantes e culturais por meio de seus modelos de
papéis, sexo e por meio das várias “posições de sujeito” que valorizam certas
formas de comportamento e modo de ser enquanto desvalorizam e denigrem
outros tipos. (KELLNER, 2001:307)

Entretanto, o próprio Kellner aponta para a necessária leitura social e ideológica das
imagens e representações veiculadas pela mídia:
Tal análise das figuras é importante porque as representações dos textos da
cultura popular constituem a imagem política por meio da qual os indivíduos
veem o mundo e interpretam os processos, os eventos e as personalidades
políticas. A política da representação, portanto, examina as imagens e as
figuras ideológicas, assim como os discursos que transcodificam as posições
políticas dominantes e concorrentes numa sociedade. (KELLNER, 2001:82)

Cabe, neste momento, a título de um olhar abrangente, considerar a ideia de
representações e de estereótipos à luz do conceito de mediação. Considera-se que a mediação
acontece a partir dos discursos implícitos e explícitos de determinado grupo social. Esta
negociação pode ser observada ampliadamente com o postulado de Roger Silverstone:
[...] os significados oferecidos e produzidos pelas várias comunicações que
inundam nossa vida cotidiana saíram de instituições cada vez mais globais
em seu alcance e em suas sensibilidades e insensibilidades [...] elas
estabeleceram uma plataforma, é forçoso admitir, para a comunicação de
massa. Esta ainda é, apesar de sua diversidade e de sua flexibilidade
progressivas, a forma dominante dessa comunicação. Ele constrange e
invade culturas locais, mesmo que não as subjugue. (SILVERSTONE,
2005:17)

Tal perspectiva corrobora a afirmação de Walter Lippmann sobre a disseminação
destes significados: “os sinais estão no lugar das ideias, e estas ideias preencherão nosso
repertório de imagens” (2010:90). Estabelece-se, pois, relação direta entre o que é apresentado
– e decodificado – pelo indivíduo e pela sociedade, através de representações e significados,
com interpretações e traduções de contextos, de gêneros, de papéis sociais, de valores, assim
denominados como estereótipos. Embora possam estar desprovidos de verdades, não se trata
de visão simplificada ou pejorativa do mundo. Há um quê de organização, há profusão de
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imagens. Logo, o sentido de um estereótipo residiria na lógica do senso comum. Ainda que a
produção de cultura necessariamente respeite uma ideologia, e que, assim, interfira, altere e
seja absorvida pela sociedade e difundida pela comunicação. Permanece, portanto, uma
relação próxima e íntima entre estereótipos e ideologias, sem que haja prevalência ou relação
de superioridade. Ambos caminham juntos e, em determinado momento, participam de
construção alheia, sem que se confundam em seus papéis.
A responsabilidade implícita nesta importante questão repousa no que circula –
enquanto valores e juízos, por exemplo – devidamente legitimados pelo poder midiático. Não
se trata exclusivamente de temáticas politizadas, na direção de causas ou de bandeiras
partidárias, mas do comezinho, do cotidiano, de regras de conduta ou de modus vivendi – ou
melhor, de estilos de vida – que, espelhados em meios de comunicação considerados críveis
por um grupo social, podem sinalizar como verdade o que é ali exibido, posto que “a mídia
possui um papel central na consolidação do imaginal ao usar a sua legitimidade pública para
transmitir a diversidade e profusão de imaginários” (MATHEUS, 2013:46). Questão que
coaduna com a posição de Márcia Tondato:
[...] na relação com consumo e mídia, podemos dizer que os processos são de
legitimação e projeção. A mídia é o espaço de reforço do status quo, os
conteúdos simbólicos [...] atuam como espaço de projeção, das construções
identitárias redefinidoras de posições dos indivíduos nas sociedades,
representando possibilidades de pertencimento. (TONDATO, 2012:212/213)

Reitera-se o fato de que construir representações pressupõe fazer sentido a um grupo
social, seja ele pequeno ou grande, local ou nacional, global ou bilateral. Se envolver pessoas,
envolve também a cultura que permeia o grupo e se manifesta sob a forma de hábitos, de
religiosidade, de entretenimento, de práticas humanas, do habitar em agrupamentos, de
pertencimento, de aprovação, de referencialização, dentre outros. Ou seja, do que significa
fazer parte do mesmo grupo e do processo de aceitar os códigos que constituem seus
integrantes:
A cultura, em seu sentido mais amplo, é uma forma de atividade que implica
alto grau de participação, na qual as pessoas criam sociedades e identidades.
A cultura modela os indivíduos, evidenciando e cultivando suas
potencialidades e capacidades de fala, ação e criatividade [...] [porque] as
pessoas passam um tempo enorme ouvindo rádio, assistindo à televisão,
freqüentando cinemas, convivendo com música, fazendo compras, lendo
revistas e jornais, participando dessas e de outras formas de cultura
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veiculada pelos meios de comunicação. Portanto, trata-se de uma cultura que
passou a dominar a vida cotidiana [...]. (KELLNER, 2001:11)

Neste sentido, não é possível esquecer que, por trás da ideologia, há a perspectiva do
poder relacionado à transmissão das referências, a serviço de quem produz a mídia. Através
da ótica de Roger Silverstone, quando se dedica a analisar a construção e a experiência
através do midiático, parte-se da inserção destas manifestações e produções culturais na vida
cotidiana, em algumas de suas várias possibilidades. Por sua vez, o foco origina-se nas lentes
que existem nos indivíduos – baseados em sua constituição, experiências social e pessoal –,
com as quais se relacionam, compreendem, participam e produzem sentidos. Inclusive para
aquilo que lhes toca midiaticamente, e que, em outro extremo, possui um caráter de resultado
de uma intenção na ordem mercadológica, política, social ou econômica.
Ante a perspectiva de domínio, de intenção e de sua relação com a produção de
imagens, existe outra perspectiva, do plano histórico-social – e que dialoga com o objeto e
com o objetivo desta Tese. Reconhece-se o fato de que a partir da década de 1960, “[...]
consolida-se uma cultura do consumo que é intrinsicamente articulada à midiatização do real.
Isto significa falar da aproximação irreversível entre consumo e a cena cultural tecida pelo
universo da comunicação massiva” (MELO ROCHA, 2012:24), cuja essência e estruturas
subjetivas já se encontravam preconizadas e atuantes algumas décadas antes, por exemplo, no
cinema, em revistas, em jornais e no rádio. A função do consumo imagético projetivo compõe
o DNA do “campo mais amplo da produção e da recepção midiáticas” (Idem) – no caso,
então, através do rádio e do cinema. Como será apresentado adiante, este é o cenário em que
“[...] a centralidade das imagens visuais e das imagens imaginadas [permitem] pensar o
consumo, suas práticas e dinâmicas” (MELO ROCHA, 2012:22). Retrato de um tempohistórico e de um tempo-comportamento que captou uma “[...] nova sociedade [que]
apresentou um „estilo de vida‟, uma determinada „visão de mundo‟ que reordenou a
experiência existencial do ser humano” (ROCHA, 1995:106). Inclusive e especialmente o
consumo das próprias imagens e referências, concretas e aspiracionais, conscientes ou
projetadas.
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Consumo de imagens e imagens do consumo
Duas perspectivas devem ser consideradas na análise que se segue: imagens
preconizadas pelo consumo – no sentido lato, econômico e social – e o papel das imagens no
imaginário da sociedade, em especial nos Estados Unidos e na década de 1950.
Para Rose de Melo Rocha (2012), o consumo de imagens constitui-se como um espaço
de produção de sentidos que, inseridos na vida cotidiana de uma sociedade, trabalham na
ordem da constituição identitária de seus integrantes, posto que “se a visualidade delimita
uma experiência cultural, falar em visibilidades pressupõe uma estratégia essencialmente
política” (2009:277). Posição que dialoga diretamente com Nicolau Sevcenko sobre a
alteração comportamental em função dos valores associados à tecnologia, aos bens e às
mercadorias, a partir da qual “[...] as pessoas são aquilo que consomem. [...] em outras
palavras, sua visibilidade social e seu poder de sedução são diretamente proporcionais ao seu
poder de compra” (SEVCENKO, 2001:64). Desta forma, o consumo em si justificaria o
propósito de “[...] levantar questões sobre a produção, transmissão e disseminação do
conhecimento e da cultura” (FEATHERSTONE, 1995:12). Questão que se fundamenta na
proximidade do modo de viver com o possuir, e que, por sua vez, oferece valor simbólico,
ainda que este possuir se manifeste na ordem da cultura, do econômico, do saber e da imagem
cortejada pelo cidadão modelar de determinado grupo social.
Por sua vez, em um pontual resgate histórico, Lasch sublinha que
[...] somente uns poucos empregadores [do início do Século XX]
compreenderam que o trabalhador poderia ser útil ao capitalista como
consumidor; que ele precisava ser imbuído de um gosto por coisas mais
elevadas; que uma economia baseada na produção de massa exigia não
somente uma organização do consumo e da produção; mas também a
organização do consumo e do lazer. (LASCH, 1983:101)

Fato é que o contexto econômico vivido nos Estados Unidos na década de 1950 – já
apontado nesta Introdução – possibilitou a disseminação mundial de imagens de um estilo de
vida desejado e vitorioso:
A vida social que nos é apresentada pela comunicação de massa em geral
[...] é exemplar no sentido de exibir uma sociedade de abundância. Procedem
como as sociedades primitivas e na contramão das nossas – de escassez,
produtivismo, lucro e economia. Essa representação de sociedade mostra o
limite da atuação e da autonomia da esfera econômica. (ROCHA, 1995:206)
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O alinhamento das dinâmicas oriundas da sociedade, da ideia de estilo de vida e de
representações valorativas – amparadas pelo aspecto econômico – permite a inserção da
perspectiva psicanalítica na discussão, especificamente sobre o narcisismo, posto que se refere
ao sujeito, que é fruto do sistema social. Sob a ótica de que “o narcisista divide a sociedade
em dois grupos: os ricos, grandes e famosos, de um lado, e o rebanho comum, do outro”
(LASCH, 1983:115). O que, em termos de representações, acopla-se à polarização vencedores
versus perdedores, fundamento da projeção de sucesso naquela nação. Especificamente sobre
as imagens que representam esta relação antagônica e valorativa, compreende-se que
A cultura de consumo oferece um deslumbrante conjunto de bens e serviços
que induzem os indivíduos a participar de um sistema de gratificação
comercial. A cultura da mídia e a de consumo atuam de mãos dadas ao
sentido de gerar pensamentos e comportamentos ajustados aos valores, às
instituições, às crenças e às práticas vigentes. (KELLNER, 2001:11)

Na mesma direção, Lasch pontua a perspectiva de alento inconsciente ao processo de
consumo. Regido pela lógica do que não se é ou do que não se possui, a dialética do ter e do
ser estará projetada na tela em imagens para serem consumidas:
A propaganda do consumo transforma a própria alienação em uma
mercadoria. Ela se dirige à desolação espiritual da vida moderna e propõe o
consumo como sendo a cura. Ela não somente promete diminuir todas as
velhas infelicidades, das quais a carne é herdeira; cria ou exacerba novas
formas de infelicidade – [por exemplo] insegurança pessoal, ansiedade pelo
status, ansiedade dos pais sobre sua capacidade de satisfazer às necessidades
dos mais jovens. (LASCH, 1983:103)

A visibilidade de imagens que o consumo apresenta como valor é reiterada pela “[...]
relação entre a potencialidade da sedução das imagens com a apresentação de imagens
relacionadas a estilo de vida” (MELO ROCHA, 2012:28). Reitera-se a promessa de
progresso, outro fundamento da sociedade norte-americana, ao mesmo tempo em que
[...] tal postura dá às pessoas forças para se vestirem e se comportarem como
quiserem, para serem o que quiserem, ao mesmo tempo que as escraviza à
necessidade de criar uma imagem, de ter pose, de construir a própria
identidade por intermédio do estilo, obrigando-as a se preocupar com o
modelo de vestir-se, com à aparência, com a reação alheia à sua imagem”.
(KELLNER, 2001:365)
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Por sua vez, o consumo destas imagens, ou melhor, destas representações, envolvem,
segundo Everardo Rocha, três instâncias:
Em primeiro lugar, o consumo é um sistema de significação e a necessidade
primordial que supre é simbólica. Em segundo, o consumo é como um
código e por meio dele são elaboradas nossas relações sociais. Em terceiro,
este código, ao traduzir sentimentos e relações sociais, forma um sistema de
classificação de coisas e pessoas, produtos e serviços, indivíduos e grupos
[...]. (ROCHA, 2004:88)

Cabe indicar que tais imagens, representações e instâncias discutidas por Rocha,
encontram sentido em Edgar Morin ao historicizar que
[...] o espírito do tempo 1950-1960 era a cultura de massas, o novo espírito
do tempo faz explodir a cultura de massas, a noção de cultura de massas, do
sentido culturalmente integrado e socialmente integrador que eu havia
concebido, foi muito útil, [...] [mas nos anos 1960-1970] esta cultura começa
a perder seu caráter homogeneizante, unificado, integrado e euforizante [...].
Esta crise se manifesta no seio dos mesmos modelos integrados e
integradores [...]. (MORIN, 1999:09/10)

E, por modelos integrados e integradores, toma-se como exemplos: a imagem de uma
família una, de jovens domesticados, de mulheres satisfeitas com a troca da realização pessoal
por conforto e segurança doméstica, o ideal quase heroico de homens que devem promover
todo o ecossistema familiar sem sentir nenhum ônus por isso. Imagens que, quando inseridas
nesta dinâmica dialógica sociocultural, assumem importante papel:
[...] a cultura veiculada pela mídia fornece o material que cria identidades
pelas quais os indivíduos se inserem nas sociedades tecno-capitalistas
contemporâneas, produzindo uma nova forma de cultura global. Essa cultura
é constituída por sistemas de rádio e reprodução de som (discos, fitas, CDs e
seus instrumentos de disseminação, como aparelhos de rádio, gravadores
etc.); de filmes e seus modos de distribuição (cinemas, videocassetes,
apresentação pela TV); pela imprensa, que vai de jornais a revistas; e pelo
sistema de televisão, situado no cerne desse tipo de cultura. Trata-se de uma
cultura da imagem, que explora a visão e a audição. (KELLNER, 2001:09)

Deste modo, é possível alinhar duas perspectivas que permitem resgatar o conceito de
duplo proposto por Morin. Primeiro, de Everardo Rocha sobre a capacidade de um filme
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acentuar “a dimensão pura e simples da troca, intercâmbio e comunicação entre membros da
sociedade real e da sociedade representada dentro da tela (ou da mídia) [...] [e indicar] que
vamos de um lado para o outro, com extrema facilidade” (1995:94). E, em segundo lugar, a
ótica de Lasch sobre o estabelecimento de uma ponte entre o desejo e a projeção do indivíduo
a partir de sua exposição midiática, por exemplo, através de um filme:
Para o eu atuante, a única realidade é a identidade que ele pode construir a
partir de materiais fornecidos pela publicidade e pela cultura de massa,
temas de filmes e de ficção populares, e fragmentos tirados de vasto espectro
das tradições culturais [...] de modo a polir e aperfeiçoar o papel que
escolheu para si [...]. (LASCH, 1983:123)

Ainda sobre a observação específica através do cinema, Dieter Prokop cita Morin
como defensor da ideia de que um “filme reflete aspirações coletivas, neuroses, traços
psicopáticos de uma sociedade” (1986:45), em especial o que se compreenderia como sonhos
coletivos, pela dinâmica intrínseca a esta mídia:
A imagem abstrata dos desejos no filme lembra, certamente, os desejos; ela
conduz, porém, a tão pouca experiência viva e tão pouca transformação em
ação, quanto a descrição abstrata de uma sociedade livre. Ela mantém os
desejos, por um lado, na situação infantil da sensação agradável, isolada e
abstrata do movimento, da forma, do som, da cor etc., e por outro, dentro do
rígido esquema de papéis. (PROKOP, 1986:128)

De fato, “pode-se então dizer que o desejo de real que move o cinema o conduz a
apresentar as formas de um real possível, dadas no campo imaginário, no domínio da
imaginação” (BARTUCCI, 2000:51), o que Morin exemplifica a partir da experiência do
cinema:
A única realidade que podemos estar seguros é a representação, quer dizer, a
imagem, quer dizer a não-realidade, já que a imagem nos remete a uma
realidade desconhecida. Claro que estas imagens são vertebradas,
organizadas, não apenas em função de estímulos exteriores, mas também em
função de nossa lógica, da nossa ideologia, portanto, também da nossa
cultura. Todo o real apercebido passa, portanto, pela forma da imagem.
Depois renasce em forma de recordação, isto é, como imagem de imagem.
Ora, o cinema, como toda a figuração (pintura, desenho) é uma imagem de
imagem, mas como a fotografia é uma imagem da imagem perceptiva e,
melhor, do que a fotografia, [o cinema] é uma imagem animada, quer dizer,
viva. É enquanto representação de representação viva que [...] nos convida a
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refletir sobre o imaginário da realidade e sobre a realidade do imaginário.
(MORIN, 1997:15/16).

A narrativa implícita de um filme traria em seu bojo imagens carregadas de
imaginários coletivos, cujas representações expõem relações narcísicas. Elas projetam na tela
o que pode ou não ser claramente manifesto pelo sujeito. Mas que gera prazer ao ser
materializado, visualizado, tornando-se realidade. Tal perspectiva dialoga com a perspectiva
de Arlindo Machado, que explica:
O filme exige uma percepção concentrada, exclusiva, até mesmo voyeurista,
numa sala escura de natureza psicanalítica, isolada do mundo exterior e de
todas as suas fontes de perturbação visual ou auditiva. As formas expressivas
do cinema se caracterizam por uma determinação ilusionista que lembra a
experiência do sonho, reclamando, em consciência, recepção contínua, sem
interrupções, para que não se quebre a ilusão. (MACHADO, 2001:47)

Deste modo, preserva-se a estrutura emocional e psíquica do indivíduo. Viver a
projeção da imagem em um filme seria mais seguro para seu psiquismo. Ou, ainda, na
“tentativa de escapar ao tempo e consequentemente à morte é o que levaria o sujeito a, através
do embalsamamento, procurar uma perenização do que foi a sua vida” (BARTUCCI,
2000:51). E que adquire especial compreensão à luz do que Prokop denominou como
“sistema normativo dos indivíduos”:
[...] a agilidade contínua que oferece o entretenimento generalizado, impede
o conhecimento individual e a reestruturação dos desejos em direção a uma
relação estruturada com a realidade que possa por em perigo nestes grupos
sociais as, de qualquer forma, precárias orientações ao desempenho e à
disposição para a disciplina. (PROKOP, 1986:136)

Entretanto, a discussão acerca dos papéis projetivo-comportamentais ocupados pelo
cinema não pode colocar em segundo plano as suas diretrizes mercadológicas e industriais,
posto que, diante dos objetivos da presente Tese, o foco reside em filmes norte-americanos
voltados para o alto consumo, compreendidos por bons resultados de bilheteria e de outras
formas de comercialização midiáticas. Deve-se, pois, considerar que:
Antes que os diretores sintam o desejo de comunicar ideias ou estados de
espírito, evocar emoções ou temas, transmitir ideologia ou valores culturais,
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eles têm de cuidar de alguns negócios mundanos. Eles devem tornar
inteligíveis as suas imagens. Se um espectador simplesmente não consegue
discernir o que está acontecendo, a história e as suas implicações se perdem.
(BORDWELL, 2013:231)

Entende-se, pois, que para a produção de filmes com forte apelo comercial, todo e
qualquer movimento comportamental, técnico, estético ou conjuntural terá como premissa a
capacidade de rentabilizar os investimentos gerados para a realização da obra. Condição que
materializou, ao longo de sua história do cinema norte-americano, estratégias fundamentais
para se estabelecer enquanto indústria e referência no campo do entretenimento, capaz de
seduzir milhões de espectadores, não apenas naquele país, mas em todo o mundo:
A indústria cinematográfica incide sobre as preferências dos consumidores
de forma somente seletiva; ela assimila apenas preferências difundidas
globalmente de camadas altamente participantes. Na medida em que trata
somente destas, ela provoca ao mesmo tempo, uma reestruturação do
público: somente as camadas médias, orientadas ao lazer de forma genérica,
vão frequentemente ao cinema. As demais, principalmente as inferiores, são
excluídas da participação frequente: os filmes produzidos não correspondem
nem às suas formas de preferência, nem às suas formas de percepção.
(PROKOP, 1986:46)

Observa-se, assim, que as imagens difundidas por alguns filmes, apesar de se
dirigirem a um espectador médio – aquele que não se encontra em nenhum extremo
comportamental, social ou econômico do constructo de uma sociedade – atingem e participam
do repertório de outros públicos. O consumo destas imagens e a construção de imaginários
sobre indivíduos, grupos e sociedade encontra seu espaço de legitimação. Quem não é, assiste
e assimila; quem é, reafirma seus valores. O filme atua, pois, como instrumento pedagógico e
“a ida ao cinema é uma ação social regulada de acordo com o caráter de válvula de escape do
filme” (PROKOP, 1986:55).
Para tanto, estratégias precisavam coadunar os interesses de seus produtores com
elementos técnicos, temáticos e experienciais que fizessem sentido para os públicos
objetivados. Sentido que se traduzisse em largo consumo dos filmes. Diálogos traduzidos em
rentabilidade. Como se comprovou na história do cinema norte-americano e, com ênfase, nos
movimentos estratégicos desta indústria nos anos 1950.
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Midiatização e cultura como estratégia
É inconteste o papel e a importância que a informação e o entretenimento assumiram
no Século XX, a partir da tecnologia cada vez mais disponível e de uma consolidação da
indústria voltada a estes fins, em particular, e em um primeiro momento oriunda dos Estados
Unidos, posto que “a mídia norte-americana e sua cultura [...] [estavam – e ainda estão –]
sendo cada vez mais exportada para todo o mundo [...] [o que elucidou e elucida] as formas
dominantes e globalizadas de cultura de consumo e da mídia em outros lugares também”
(KELLNER, 2001:14).
Através das imagens veiculadas no cinema e na televisão, estratégias de captação e de
fidelização de espectadores caminharam paralelamente às ideias que reforçavam valores dos
Estados Unidos e que projetavam para outros países imagens que eram associadas ao
progresso daquela nação. Como, por exemplo, a articulação do sentimento de não ser ou de
não ter – como imaginário valorativo – com o desejo e a esperança de ser feliz e de melhorar
as condições de vida. Entre as décadas de 1930 e 1950 houve progressiva expansão desta
produção midiática e ideológica para países de parte significativa do mundo.7 O movimento
de ampliar mercados econômicos e políticos foi capaz de exportar um país poderoso, com
pessoas idealizadas e uma forma de viver irresistível. O papel da TV e do cinema norteamericanos têm, em Arlindo Machado, a compreensão do processo que coexiste até hoje no
mundo globalizado e altamente difundido tecnologicamente:
[...] a história da arte não é apenas a história das ideias estéticas, como se
costuma ler nos manuais, mas também, e sobretudo, a história dos meios que
nos permitem dar expressão a essas ideias. Tais mediadores, longe de
configurarem dispositivos enunciadores neutros ou inocentes, na verdade
desencadeiam mutações sensoriais e intelectuais que serão, muitas vezes, o
motor das grandes transformações estéticas. Por esta razão, é impensável
uma época de florescimento cultural sem um correspondente progresso das
suas condições técnicas de expressão, como também é impensável uma
época de avanços tecnológicos sem consequências no plano cultural.
(MACHADO, 2001:11)

7

N. do A.: A importância do mercado externo para filmes norte-americanos na primeira metade do Século XX é
explicada pelo historiador Bem Urwand em seu livro A colaboração: o pacto entre Hollywood e o nazismo (São
Paulo: Leya, 2014). Para este autor, o segundo maior mercado internacional de filmes produzidos nos Estados
Unidos era a Alemanha, que importava anualmente entre vinte e sessenta novos títulos antes da eclosão da
Segunda Guerra Mundial – especificamente cinquenta e quatro em 1932 e sessenta e cinco em 1933, por
exemplo.
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Deste modo, é reconhecida a importância dos estudos sobre a mídia e sobre suas
relações sociopolíticas e comportamentais – como, por exemplo, através do conceito de
mediação, ou seja, a circulação de discursos “que apoiam determinados padrões políticos,
culturais, sociais, sexistas, religiosos, em detrimento de outros padrões, como quaisquer
outros discursos produzidos pelos falantes que estão inseridos no mundo constituído e
alimentado pelos discursos que circulam nesse mundo [...]” (RODRIGUES, 2012:16). A
epistemologia contemporânea acerca do conceito de midiatização foi alvo temático do evento
e do livro promovido pela Compós – Associação Nacional de Programas de PósGraduação em Comunicação, em 2012. A publicação, cujo título é Mediação e
Midiatização, contou com a colaboração de renomados pesquisadores do campo da
Comunicação. Embora a necessária compreensão atual sobre este advento – principalmente
pela alavancagem e pelo alcance gerados a partir da tecnologia digital –, a midiatização tornase um aspecto fundamental para compreender contextualmente outras manifestações
históricas do referido campo – a título de inspiração, como o cinema norte-americano em
meados dos anos 1950 –, posto que enquanto conceito passou a ser pesquisado nas últimas
décadas do Século XX.
Percebe-se, entretanto, que o conceito midiatização – embora considerado por diversos
pesquisadores – ainda se encontra em processo de consolidação. É perceptível a forma de
definição e a perspectiva que cada autor adota para explicar este fenômeno no referido livro
da Compós. Por exemplo, Marco Toledo de Bastos (2012) reflete a midiatização como lógica
de um metaprocesso que interfere nas estruturas sociais, culturais e políticas; Laan Mendes
Barros (2012) compreende a midiatização enquanto estruturação da lógica midiática e que vai
além da técnica, inserida nas relações na tessitura social; Diógenes Lycarião (2012) denuncia
a midiatização como dependente e concomitante ao desenvolvimento dos sistemas sociais;
Joel Felipe Guidani e Valdir José Morigi (2012) correlacionam a midiatização à ambiência
comunicacional e à produção de sentidos; Luís Mauro Sá Martino (2012) aponta para a
relação entre mediação, mídias e produção de sentidos; e José Luiz Braga (2012) indica a
midiatização como o ponto de chegada do processo de circulação de processos de
comunicação.
Todavia, é o pesquisador Marco Toledo Bastos que propõe a definição que melhor se
acopla às premissas defendidas nesta Tese:
A midiatização seria um processo de longa duração que inclui a mediação e
que é formado pela contínua ação dos media. Esse metaprocesso assume que
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os meios de comunicação não apenas modificam as estruturas sociais,
culturais e políticas de maneira mais radical, o programa de pesquisa
baseado na midiatização argumenta que os processos sociais não podem ser
entendidos sem a função ativa dos media, uma vez que as ações sociais, os
produtos culturais e os programas políticos tornaram-se eles todos mediais.
(BASTOS, 2012:69)

Ou seja, sob esta perspectiva, embora sem a capacidade de viralização contemporânea,
ainda assim a mídia dos Estados Unidos – em especial, cinema e televisão – foi capaz de, em
meados do Século XX, produzir a propagação de um modelo de estilo de vida invejável e
vencedor, mimetizado na medida do possível por populações de países distintos,
comprovando a capacidade dos produtos midiáticos de interferir cultural, social e
economicamente, mesmo quando contextos foram alterados.
E, prosseguindo neste sentido, por complementaridade, compreende-se a midiatização
como fenômeno da autonomização do campo das mídias, que se responsabiliza cada vez mais
por efetuar mediações sociais, tendo a mídia como elemento regulador da relação do
indivíduo com o mundo e com seus semelhantes. Tal como apregoado por Luís Mauro Sá
Martino, “a presença ubíqua das mídias não apenas como transmissores de mensagens, mas
como dispositivos de produção de sentidos disseminados pela sociedade, em suas diversas
mediações sociais, configurando-se como uma das referências as práticas cotidianas”
(MARTINO, 2012:222).
Tal dialética demanda a inserção um olhar ampliado para as relações midiáticas
através da cultura como espaço viabilizador da midiatização em si. É exatamente o poder e
papel das mídias inseridas na trama social que permite a compreensão da cultura como uma
estratégia viável para a construção de imagens e de imaginários – presentes e estruturantes de
narrativas fílmicas, por exemplo. Esta, tem por ponto de partida a penetração da comunicação
na vida cotidiana e sua demanda sobre o processo de fazer sentido para quem está exposto a
ela. Assim o foi em meados do Século XX quando rádio, TV, cinema e mídias impressas
validaram a premissa defendida por Joseph S. Nye Jr.,8 acerca de que “[...] ganhar corações e
mentes sempre foi importante, ainda mais nesta época de informações globais” (NYE,
2004:1). Justifica-se a aderência a esta perspectiva porque
[...] o homem de hoje se coloca em busca tão árdua por modelos e imagens
que serão para ele padrões nos quais se forma e com os quais aprende a
trabalhar a si mesmo para se libertar de erros aos quais foi condicionado e
8

N. do A.: Cientista político norte-americano, nascido em 1937.
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nas incapacidades de pensar naquilo para o que foi treinado. (MONTAGU,
1950:54)

Desse modo, é inconteste o papel e a importância que a informação e o entretenimento
assumiram àquela época, e que vertiginosamente foi se ampliando até os dias correntes, a
partir da tecnologia cada vez mais disponível e de uma consolidação da indústria do
entretenimento nos Estados Unidos. Entende-se, pois, que “a mídia norte-americana e sua
cultura [...] [foi] sendo cada vez mais exportada para todo o mundo [...] [e que deveria]
elucidar as formas dominantes e globalizadas de cultura de consumo e da mídia em outros
lugares também” (KELLNER, 2001:14).
Tal perspectiva apontada por Kellner adquire duas leituras: fazer crer ao indivíduo
norte-americano sobre a imagem de si e de seu país, da mesma forma como fazer crer a outros
indivíduos de outros países da imagem que rege e impulsiona os Estados Unidos. E se
observada à luz da universalidade da midiatização destas imagens, “[...] a televisão
[contribuiu] para promover a compreensão do homem, no aprofundamento de sua
sensibilidade e envolvimento com a situação dos outros [...]” (MONTAGU, 1950:54). De
forma ampliada, o cinema se enquadra nesta premissa com a reflexão de que um “filme
transforma o poder em espetáculo, a política em estética” (TOTA, 2000:15) e se amplifica, na
medida em que “o impacto de Hollywood não está restrito apenas a espectadores norteamericanos” (TOTMAN, 2009:7).
Mediante a forte presença dos filmes norte-americanos em diversos países, produções
como “[...] A felicidade não se compra, por exemplo, eram muito mais eficientes como
veículo do American way of life. Ou seja, o mercado era o melhor caminho para a
americanização” (TOTA, 2000:15). Compreende-se que, apesar de não estar ainda constituído
como um conceito ou estratégia propriamente dita, àquela época, havia um modelo a ser
seguido de uma nação que comprovara pujança e que a vida, se vivida sob algumas premissas,
traria compensações, progresso e reconhecimento, sobretudo felicidade e segurança. Reiterase o que se concretizou na comunicação, em especial no cinema dos Estados Unidos, que é
explicado pelo historiador brasileiro Sidney Ferreira Leite da seguinte forma:
A rigor, a história do poder norte-americano no Século XX possui muitos
pontos de interseção com a trajetória do cinema hollywoodiano. Além de
lucrativas fontes de divisas, os filmes norte-americanos tornaram-se, na
prática, poderosos instrumentos de propagação do American way of life, o
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poder brando,9 isto é, aquele que se manifesta por meios do domínio cultural
e, portanto, vital para os interesses estratégicos da economia e da política
externa estadunidense. (LEITE, 2005:11)

Assim, torna-se oportuno sublinhar o termo poder brando adotado por Leite e o
associar diretamente a outro, que analisa a relação entre cultura e política à serviço da
construção de propostas de convencimento dialético: o conceito de Soft Power, criado por
Joseph S. Nye Jr.. Trata-se da “[...] ideia de que, para influenciar as questões internacionais e
melhorar sua imagem, os Estados Unidos precisam utilizar sua cultura e não mais apenas sua
força militar, econômica e industrial (o „hard power‟)” (MARTEL, 2012:12). Traduz o poder
da imagem, da atração, da desejabilidade de um modelo de vida, compreendido em muito
através de sua articulação com o consumo de imagens, de estilos de vida e de prosperidade.
Sustenta-se em pilares sólidos, os “[...] valores como liberdade, democracia, individualismo, o
plurarismo da imprensa, a mobilidade social, a economia de mercado e o modelo de
integração das minorias nos Estados Unidos [...]” (MARTEL, 2012:13).
Portanto, se a referência é apresentada positivamente e está alinhada com aspectos
universais e humanos, torna-se mais fácil a assimilação dos referidos valores enquanto
referências. Ainda mais se há amparo na ideia de progresso que aquele país alcançou –
referendado como a maior potência mundial que exporta tantos bens tangíveis e intangíveis –,
que reside nas crenças e na própria Constituição, sendo que “[...] a cultura americana está no
cerne desse poder de influência, seja „high‟ ou „low‟, trate-se de arte ou entretenimento, seja
produzida em Harvard ou Hollywood” (NYE JR. apud MARTEL, 2012:12).
E, com foco específico no cinema dos Estados Unidos, ao estabelecer uma análise
mais pormenorizada, percebe-se que, ao longo de sua história, o cinema norte-americano
dialogou diretamente com as transformações advindas da Modernidade e dos contextos
específicos do país. Na primeira metade do Século XX houve, como pontos relevantes, a
estruturação industrial, o crescimento das cidades, o desenvolvimentismo voltado para dentro
e a reestruturação do país na Grande Depressão, pós-1929. E, nos filmes, houve um
movimento não oficial, articulado por estúdios e órgãos que os representavam e que
concretizavam estratégias comerciais para a negociação das películas. A tal finalidade,
estavam em sintonia os temas, as tecnologias, as estrelas e todo o aparato capaz de fazer
pessoas irem ao cinema em diversos países. A cultura norte-americana fazia-se presente como

9

N. do A.: Grifo nosso.
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representação direta ou através da posição pela qual a narrativa transcorria. Entende-se que
valores impregnavam a obra, em primeiro lugar, para atender a grande demanda interna,
embora cuidassem de manter padrões que não rompessem pontes com mercados estrangeiros.
Na segunda metade do Século XX, a partir da vitória aliada na Segunda Guerra
Mundial (1939-1945), liderada pelos Estados Unidos, as influências política, militar e
econômica entraram em cena de forma acachapante e em todos os níveis possíveis,
especialmente com o advento da Guerra Fria (1946-1989). O modelo de vida norte-americano
passou a ser referência de justiça, de segurança, de democracia e de espaços sociais. Logo,
exibi-los era, ao mesmo tempo, uma forma de os consolidar politicamente e de apresentar um
estilo de vida desejável – que, àquela época, intimamente atrelado ao consumo, tanto era uma
estratégia econômica como uma projeção positiva de uma vida invejável em um mundo
destruído e onde faltava esperança e visão de futuro. Featherstone reitera esta premissa ao
ponderar que
[...] na cultura do consumo ainda persistem economias de prestígio, com
bens escassos que demandam investimentos consideráveis de tempo,
dinheiro e saber para serem obtidos e manuseados adequadamente. Esses
bens podem ser interpretados e usados para classificar o status de seu
portador. (FEATHERSTONE, 1995:48)

Ante a posição defendida por Nye Jr. acerca de que a noção de poder somente poderá
ser avaliada a partir do contexto que a legitima, observa-se que a transição entre os dois
momentos acima descritos, especificamente entre o final dos anos 1940 e o início dos anos
1960, caracterizou-se por um movimento mais próximo ao conceito de Soft Power. A política
econômica expansionista comungou com a venda de uma cultura ancorada no consumo e nos
benefícios por ele aferidos. Neste contexto, a ideia de um estilo de vida construiu imagens do
que era ser bem-sucedido, do modelo de família a ser adotado, do exemplo de saúde infantil
de um bebê Johnson, da comodidade do lar, da carreira, da moda (prét-à-porter,
principalmente), de onde comprar mais facilmente tudo (supermercados e malls, por exemplo)
– “filmes eram uma janela de vendas para um estilo de vida desejado que se tornava passível
de ser alcançado” (CONRAD, 2014:134). Era o momento de crescimento da indústria e da
economia dentro e fora daquele país, que ampliava mercados pelo mundo, inclusive para seu
cinema.
No cinema, observa-se, havia o reflexo daquilo que as sociedades estrangeiras que
consumiam os filmes não conseguiam ser em igual perspectiva, grandeza e naturalidade. “Os
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filmes americanos, como a própria América, possuíam um poder talismânico” ( CONRAD,
2014:132). Funcionavam, a título de exemplo, como “[...] espelhos nos quais jovens européias

ajustavam suas saias e seu senso de identificação. Aquelas que se sentavam na [sala] escura
projetavam-se irresistivelmente para a tela [...]” (CONRAD, 2014:142/143). Ou seja, “um país
pode obter os retornos desejados do mundo político porque outros países admiram seus
valores, emulam seus exemplos, aspiram seu nível de prosperidade e abertura” (NYE JR.,
2004b). A ideologia aqui consistia em vender uma imagem que venderia, por sua vez, filmes

por diversão, posições políticas por politização e produtos por identificação.
Por sua vez, ocorreu um oportuno encontro no contexto de uma indústria em franca
expansão internacional e de uma politização mundial em blocos antagônicos: o fato do não
ser ou do não ter as referências apresentadas midiaticamente articulou-se ao desejo, à
esperança de ser feliz e de melhorar as condições de vida. O movimento de ampliar mercados
econômicos e políticos foi capaz de exportar um país poderoso, com pessoas idealizadas e
uma forma de viver irresistível:
A estabilização do mundo do pós-[Segunda Guerra Mundial] baseava-se na
convicção de que as instituições democráticas são intercambiáveis entre os
países e, portanto, um dos principais instrumentos do governo americano era
a transplantação de instituições de suas próprias tradições para os governos
locais. O sucesso dessa aventura contribuiria, por sua vez, para reforçar o
universalismo liberal: a convicção de que tudo que floresceu na América
representava as reais aspirações naturais do gênero humano. (NASSER,
2010:175)

E é neste contexto que o papel da televisão e, com mais força àquela época, do cinema
norte-americano, tem em Arlindo Machado a compreensão de um processo que coexiste até
hoje no mundo globalizado e altamente difundido tecnologicamente:
[...] a história da arte não é apenas a história das ideias estéticas, como se
costuma ler nos manuais, mas também e sobretudo a história dos meios que
nos permitem dar expressão a essas ideias. Tais mediadores, longe de
configurarem dispositivos enunciadores neutros ou inocentes, na verdade
desencadeiam mutações sensoriais e intelectuais que serão, muitas vezes, o
motor das grandes transformações estéticas. Por esta razão, é impensável
uma época de florescimento cultural sem um correspondente progresso das
suas condições técnicas de expressão, como também é impensável uma
época de avanços tecnológicos sem consequências no plano cultural.
(2001:11)
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É possível concluir que parte da estratégia da indústria da comunicação e do
entretenimento dos Estados Unidos, no Século XX, orientou-se pela adoção de imagens de um
estilo de viver idealizado em espírito e em elementos concretos, solidamente articulado e
amparado pelo consumo – o que foi progressivamente denominado como American way of
life. Estabeleceu diálogo com diversos perfis sociais, políticos e econômicos por meio da
identificação e da crítica à própria representação por ele encarnada. Os resultados
apresentados pela indústria cinematográfica – e do entretenimento – daquele país comprovam
que tal estratégia mostrou-se certeira para os objetivos mobilizadores que a geraram.
Por fim, compreende-se que o sentido é elaborado no indivíduo através da
identificação com as representações imagéticas que uma obra apresenta. Portanto, o processo
de disseminação de imagens e representações através de produtos midiáticos – compreendido
como processo de midiatização –, e sua articulação ao consumo –, implica em um percurso
através da estruturação de estereótipos existentes em determinada sociedade, de sua relação
com as imagens veiculadas na comunicação e da orientação sobre como existir na vida social.
Ou, dito de outro modo, daquilo que Rose de Melo Rocha definirá como “a cultura do
consumo que é intrinsecamente articulada à midiatização do real” (2012:24). Esta discussão
intensifica-se com o recorte temporal proposto nesta pesquisa – meados do Século XX. Por
exemplo, a amplitude das imagens midiatizadas em 1960 contava com a televisão presente em
90% dos domicílios familiares nos Estados Unidos (MELANDRI, 2006), com as demais
mídias que, em seu conjunto, forneciam nova consistência ao sistema cultural (SEVCENKO,
2001) e com a estruturação tecnológica dos fenômenos de produção e recepção (MELO
ROCHA, 2012).
Em síntese, o maior desafio e o maior encantamento da presente Tese residem na
contemporaneidade e na legitimidade dos estudos comportamentais relacionados ao campo da
Comunicação e do Consumo. O percurso, que transitará pelo reconhecimento de contextos, de
comportamentos e de imagens midiatizadas, convalidará espaços possibilitados pela cultura e
impulsionados pela esperança e, também, pela perspectiva de pessoas em um processo de
conquista por “algo melhor”, de uma vida que deve e pode ser feliz, pródiga, digna e bela,
ainda que apenas na tela. Sem esquecer, claro, da importância da midiatização na vida
cotidiana, através de imagens modelares que influenciam o comportamento, que ditam modas,
que inserem o consumo e os processos identitários, e que aferem valor a estilos de vidas.
Trata-se de imagens que agenciarão os espectadores – espectadores que serão mantidos e
acalentados pela indústria do entretenimento que obterá, assim, resultados e novas estratégias
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permanentemente estabelecidas, para que a roda desta engrenagem ainda permaneça girando e
encantando a futuras gerações de espectadores.
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Capítulo I: O American way of life e a concretização de uma
promessa de progresso e projeto de vida em comum

Someday we'll build a home on a hilltop high
You and I / Shiny and new a cottage that two can fill
And we'll be pleased to be called
"The folks who live on the hill"
Someday we may be adding a wing or two
A thing or two / We will make changes as any family will
But we will always be called
"The folks who live on the hill"
Our veranda will command a view of meadows green
The sort of view that seems to want to be seen
And when the kids grow up and leave us
We'll sit and look at the same old view
Just we two
Darby and Joan who used to be Jack and Jill
The folks who like to be called
What they have always been called
"The folks who live on the hill" 10

A canção The folks who lives on the hill, imortalizada pela cantora norte-americana
Peggy Lee (1920-2002), apresenta algumas imagens do que constituiria uma vida feliz,
desejável e invejável: uma casa na parte mais alta de uma rua ou região, conforto,
possibilidade de ampliar este conforto, a família, filhos saudáveis e felizes e um casamento
afetuoso e longevo. A estas projeções, poderiam ser incluídas outras, tais como: automóveis,
ensino superior, festas, viagens, roupas elegantes, eletrodomésticos, tecnologia de ponta,
liberdade, sucesso, força, civismo e progresso. Projeções que não apenas compõem canções.
Fizeram-se presentes na extensa produção cultural dos Estados Unidos através de filmes de
cinema, programas de TV, literatura, jornais e revistas. Personificaram-se em artistas de
diferentes áreas. Ultrapassaram as fronteiras daquele país e sinalizaram valores para outras
culturas e povos. Tornaram-se ícones de um estilo de vida modelar.

10

N. do A.: Título: The folks who lives on the hill. Canção lançada em 1937 nos Estados Unidos, composta por
Jerome Kern e Oscar Hammenstein II.
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Contextualiza esta perspectiva a explicação do pesquisador Pierre Melandri,11 em sua
obra História dos Estados Unidos desde 1865, acerca do apogeu político e econômico obtido
por este país com a Segunda Guerra Mundial, que os
[...] convenceu da importância do seu papel de libertadores da humanidade e
a expansão do seu sistema econômico e social [que parecia] dar razão ao
juízo de todos aqueles que tinham feito fé no valor inigualável da
democracia liberal. No período 1945-1960, [...] todo mundo “ocidental”
[olhava] com inveja o American way of life cujo conforto e abundância
[concretizariam] o sucesso da experiência nacional. (2006:147)

Com esta citação de Melandri da expressão American way of life, cabe uma primeira
constatação: não é possível identificar um marco formal para o seu uso, ou seja, de quando a
explicação sobre o modo de viver do povo norte-americano se constituiu como um conceito
estruturado. Isso porque em pesquisa historiográfica remissiva verificou-se que autores como
Harry Elmer Barnes e Oreem M. Ruedi (1950), Bernard Iddings Bell (1952), Ashley Montagu
(1967) e Ali A. Shukair (1972) apresentaram, em diversas publicações, explicações e
definições daquela sociedade e de seus cidadãos, sem, contudo, sugerir a existência de um
conceito definido. A forma como hoje se adota o American way of life como um conceito que
traduz uma série de relações, de representações e de imagens construídas, com maior ênfase –
como será apresentado nesta Tese –, não foi formulado até o início da segunda metade do
Século XX.12
Todavia, com esta inferência, também é possível apontar o contexto econômico,
tecnológico e social dos anos 1950 e 1960 como espaço em que aconteceu a referida
transposição de uma descrição de características constitutivas para a formulação conceitual do
American way of life. Havia a expansão da influência dos Estados Unidos por sobre o mundo
ocidental pós-Segunda Guerra, havia mercados comerciais, a divulgação progressivamente
massificada através da propaganda, e havia o amplo desenvolvimento da comunicação – com
o rádio, a TV e o cinema, fontes das imagens que espelhavam uma proposta de estilo de vida
e que serão aqui investigadas.

11

N. do A.: Pierre Melandri, historiador francês nascido em 1946.
N. do A.: É importante ressaltar que a premissa para a construção do conceito é a existência de um contexto,
sem o que uma explicação se constituiria em uma definição, uma identificação objetal em sua constituição.
12
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1.1 A gênese de um futuro conceito
A pesquisa sobre a descrição do que seria o conceito de American way of life resultou,
inicialmente, na identificação de cientistas sociais, religiosos e acadêmicos que explicavam,
em suas publicações, as características da sociedade norte-americana. Mas que, em nenhum
momento, definiam tais características como um modelo a ser seguido por aquela sociedade
ou por outro povo estrangeiro, ou cunhavam um conceito ou mesmo uma expressão
definidora. Talvez isso se possa explicar pelo momento em que produziam tais reflexões, que
andava concomitante à própria consolidação dos Estados Unidos enquanto a maior potência
mundial ocidental. Quatro destes autores serão apresentados a seguir. Vale, ainda, a ressalva
de que as descrições fornecidas pelos autores estariam mais na linha de um modo de ser do
povo norte-americano, enquanto o conceito perseguido estaria mais para um modo de viver.
A compreensão proposta a seguir objetiva permitir a análise das características
recorrentes do ser norte-americano e construir um primeiro protocolo de análise do que
constituiria o modo de viver norte-americano – modelo que foi midiatizado e replicado
mundo afora.

1.1.1 A antropologia do encantamento
Antropólogo inglês, radicado nos Estados Unidos, Ashley Montagu13 dedicou-se a
estudar as peculiaridades do povo norte-americano através de seus modos, atitudes morais e
hábitos, produzindo mais de 60 ensaios sobre o tema. Na obra de sua autoria, The American
way of life, publicado pela primeira vez em 1967, faz contrapontos entre a terra de promessas
que podem ser concretizadas com e entre questões contraditórias à premissa de progresso,
além de elencar diversas características e simbologias daquela sociedade.
Por exemplo, para Montagu havia uma específica atmosfera americana, percebida
claramente por visitantes estrangeiros e que sugeria movimento e a constante criação,
renovação e projeção de fatos, pessoas, novidades, cultura, produtos e posições sociais e
políticas. Entendia a existência de “uma fagulha elétrica no ar” (1967:61), o que, por sua vez,
sustentaria uma sugestão progressista e modernizadora. Por vezes, tal fato podia ser
concretizado nos itens de conforto, na ideia de liberdade de escolhas, na grandiosidade da
13

N. do A.: Ashley Montagu (1905-1999), antropólogo inglês, orientado por Franz Boas, naturalizado norteamericano em 1940.
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população, em práticas sofisticadas da medicina, na arquitetura, na moda e, sobretudo, na
comunicação – revistas, televisão, cinema e jornais chamaram sua atenção pela diversidade,
amplitude e penetração na vida cotidiana.
Se a atmosfera era feérica, persistia o traço de generosidade do povo americano,
identificada como maior que a dos povos europeus. Exemplificada por uma política de boa
vizinhança,14 desde a atuação do indivíduo até às manifestações grupais e governamentais,
compreenderia uma extensão dos valores oriundos da época em que aquela nação foi formada.
Trata-se de um vetor interessante, pois, para a venda da imagem altruísta dos Estados Unidos
junto a outros países, apresentar a América menor e mais humilde do que de fato era
mascararia interesses econômicos e políticos, ao mesmo tempo em que encontraria o lado
generoso de sua constituição. Assim como o direito ao voto selaria definitivamente o caráter
democrático e de liberdade.
O trabalhador americano, por sua vez, encarnaria a valorização da atitude do bom
trabalho realizado, do orgulho pelo ofício – seja ele qual for – e pela consequente tarefa
cumprida, o que, de certo modo, valorizaria a produtividade. Relaciona-se, entretanto, com
outra característica – a busca pela felicidade –, que se referia a um direito moral
fundamentado na Declaração de Independência.15 É uma premissa subjetiva que, segundo
Montagu, pode ser materializada através de “[...] requisitos básicos, tais como saúde, dinheiro,
cônjuge atraente, filhos gratificantes, bela moradia, estima e admiração, prestígio, perspicácia,
conhecimento, valor, amor [...]” (1967:28). E que encontraria no trabalho uma forma de
obtenção daquilo que possa simbolizar a felicidade, embora este autor percebesse que o
trabalho, por vezes, apresentava-se como uma atividade desprovida de prazer – o que, por sua
vez, justificaria a necessidade de compensar a obrigatoriedade do trabalho com ofertas
pessoais e familiares de prazer e de momentos de liberdade.
Assim, a resignação “[...] produzida pelo rígido conjunto de exigências às quais as
crianças são forçadas a aceitar por seus pais, professores, igreja, grupo de amigos e outros
14

N. do A.: O termo faz uso metafórico e referência à iniciativa norte-americana denominada Good Neighbor
Policy, em relação aos países da América Latina. Consistia em suporte de ordem tecnológica e financeira aos
países que, em troca, apoiassem politicamente os Estados Unidos. E reiterava o respeito às nações envolvidas.
Vigorou de 1933 a 1945.
15
N. do A.: Ratificada em 04/07/1776 pelo Congresso norte-americano, a Declaração de Independência diz
respeito à separação (independência) das treze colônias norte-americanas da Inglaterra. Em um de seus trechos
iniciais, observa: “Consideramos estas verdades como autoevidentes, que todos os homens são criados iguais,
que são dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre estes são vida, liberdade e busca da
felicidade”.
Fonte:
http://www.humanrights.com/pt/what-are-human-rights/brief-history/declaration-ofindependence.html. Acesso em 02/08/2015.
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agentes socializadores” (MONTAGU, 1967:35) poderia fazer entender, como contraponto, a
facilidade na aceitação de referências fornecidas pela sociedade. Referências que nos âmbitos
pessoal, local ou nacional atestariam, por exemplo, as citadas conquistas materiais e
emocionais. Interessante perceber que Ashley Montagu apontava também a psicanálise e a
educação sexual como outras características da sociedade norte-americana, que possuíam
relação com fatores, por vezes antagônicos, tais como tradicionalismo, educação, recalque,
imagem de liberdade e modelo progressista.
Por fim, percebe-se que apesar de apontar críticas, em especial à pirâmide social, às
relações entre os diferentes grupos étnicos que compõem os Estados Unidos e à política
externa, Montagu, ao realizar sucessivamente comparações à Europa – mormente, o Reino
Unido – sugeria encantamento por aquele modo de viver.

1.1.2 O contexto social em transição
Em 1950, os pesquisadores norte-americanos Harry Elmer Barnes16 e Oreen M.
Ruedi17 lançaram o trabalho The American way of life – an introduction to the study of
contemporary society, no qual compõem um detalhado retrato daquela sociedade. Tinham
como ponto de partida a premissa de que “a era contemporânea é um período de rápidas
mudanças” (1950:1) e do conceito de cultural lag – o efeito simbólico de atraso entre dois
eventos ou o espaço de tempo entre o fato e a consequência do fato, no caso, os desníveis
entre as transições que aconteceram nos Estados Unidos nas décadas que antecederam os anos
1950.
Em termos de uma cultura norte-americana, estes autores apontaram formas de
expressões culturais. Primeiramente, a cultura material, que se constituía em “[...] nosso
conhecimento e as ferramentas para lidar com o ambiente físico” (BARNES & RUEDI,
1950:4), como os trens, os automóveis, as fábricas, a construção civil, os produtos
eletrodomésticos, dentre outros. E, depois, mas em igual importância, a cultura não-material,
que seria o “[...] nosso conhecimento e o sentido de viver junto à pessoas próximas, a vida
familiar, o governo, a democracia, o capitalismo, o direito à propriedade, a educação, a arte e
a religião” (1950:4), marcas indeléveis de uma sociedade e do conteúdo intelectual da

16
17

N. do A.: Historiador norte-americano (1889-1968).
N. do A.: Não foram localizados dados sobre este autor.
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civilização. E é neste cenário que foram estabelecidas críticas às rápidas mudanças sociais que
alteraram a cultura e o modo de viver do cidadão norte-americano.
Dessa forma, ao apresentar os referidos reflexos das mudanças culturais e respectivas
origens, diversas características do que se constituiria no modo de viver específico daquele
país foram elencadas por Barnes e Ruedi, tais como: o crescimento e a diferenciação das
classes sociais, o progresso e a desorganização social, a capacidade de cooperação, o uso de
recursos materiais, a migração, os problemas sociais, a industrialização, a economia, o
desemprego, a propriedade privada, a estrutura política, a democracia, o militarismo, a justiça
e a lei, a comunicação e a opinião pública, a família e a educação. Pode-se observar, pois, que
tal lista refletia muitos

dos

valores

presentes na essência daquela sociedade,

independentemente do efeito sobre eles gerado pela velocidade das transformações vividas
àquela época.

1.1.3 A transcrição social da fé
Bernard Iddings Bell,18 religioso episcopal, em sua obra Crowd culture – an
examination of the American way of life, publicado pela primeira vez em 1952, entendia a
cultura como foco para o desenvolvimento de uma sociedade em que “o modo de viver em
qualquer cultura é revelado não por aquilo que é emocionalmente dito ou escrito sobre isto
egocentricamente ou criticamente, mas através de certos indexes” (2001:12).19 Assim, Bell
delineava um quadro cultural que continha valores como a percepção de serem os Estados
Unidos uma nação impressionante, com modo de viver melhor que de outros países, pródiga
em hospitalidade, educação e generosidade. Também apresentava o contraponto da
superficialidade das relações e do falso otimismo. Pontuou que a “América era sua pior
inimiga” (2001:introdução), se a perspectiva de uma análise basear-se-ia em fatores como o
isolacionismo e o provincianismo, ao mesmo tempo em que se via “[...] convencida de que a
amplitude de bens materiais, padronizados, furiosamente e exorbitantemente divulgados por
apelos ligados à vaidade e à ganância farão suas vidas valerem a pena serem vividas”
(2001:xii).

18

N. do A.: Nascido nos Estados Unidos em 1886 e falecido em 1958.
N. do A.: As notas transcritas neste Capítulo foram retiradas da edição de 2001 do referido livro lançado em
1952.
19
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É possível perceber que Bell buscava contrapor a idealização de um modo de viver ao
preço pago por estas escolhas. E quase que virulentamente indicou o que não é apresentado
nas descrições deste modo de viver – aquilo que ficava à margem, escondido, no subterfúgio,
seja por ignorância ou por interesses dos mais variados. Ao descrever seu país como uma
nação de “[...] novos ricos, limpos, bem vestidos [...]” (2001:xii), expôs que a civilidade
sublinhava os efeitos deste modo de ser não disponível para toda a sociedade – efeitos como a
conformidade, o individualismo, o não estabelecimento de objetivos de vida e o desvalor
pessoal. O que, para o autor, interferiria nos aspectos da felicidade e da segurança da própria
sociedade.
Duas bases fundamentavam a perspectiva positiva e missionária de Bernard Iddings
Bell: a escola e a igreja. À escola caberia a responsabilidade de educar que transcendia os
conhecimentos pragmáticos, que se tornaria o espaço natural para o desenvolvimento de
habilidades como abstração, generalização e percepção – através do bom uso das palavras –,
as boas maneiras, o orgulho e a percepção de realidade mais profunda pelo viés da
religiosidade. E à igreja, o papel de dar sentido e estimular pouca acomodação aos indivíduos,
expostos a diferentes demandas e modelos nos campos doméstico, do trabalho e político.
Seria desta forma que o Common Man20 – como ele denominava o indivíduo comum,
trabalhador, cidadão, que estava nas ruas –, poderia preservar e amadurecer sua capacidade
de pensar criticamente e de tomar decisões.

1.1.4 O olhar estrangeiro
O pesquisador Ali A. Shukair21 publicou, em 1972, The American way of life, certo de
que “[...] a vida na América é uma das melhores [...] [embora] exista espaço para ser
aprimorada” (1972:xi). Sua visão crítica não perdia foco, apesar de sua relação de
cumplicidade com o país que o acolheu. Pelo contrário, não ser americano de origem e estar
na condição de americano permitia-lhe uma visão peculiar acerca de mecanismos que regem
àquela sociedade.
Um dos aspectos relevantes desta obra é a forma como Shukair delineava a
constituição de um bom cidadão americano e que fundamenta a imagem de um homem médio
20

N. do A.: O autor sugere inspiração no pensamento de viés pragmático do filósofo norte-americano John
Dewey (1859-1952) acerca da democracia, da atitude e da responsabilidade derivadas da atuação individual e
comunitária dos indivíduos.
21
N. do A.: Pesquisador jordaniano, radicado nos Estados Unidos. Outros dados não localizados.
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– conceitos que serão aprofundados posteriormente nesta pesquisa. O autor também fazia
referência a características que marcavam os Estados Unidos, tais como as relações de
trabalho e de negócios, o consumo, o industrialismo, a força e a importância da comunicação
– em especial, da propaganda – e a polarização entre tolerância e discriminação social.
Ali A. Shukair observou que no campo das relações sociais havia destaque importante
para o idealismo, para a socialização – através da família, da escola e da religião – e para a
ideia de liberdade – “a liberdade na América é cada vez mais relacionada à participação
cooperativa” (1972:98). Apontava, entretanto, para o risco de acomodação e de alienação –
gerado pela falta de conhecimento do mundo –, para a ideologização da comunicação e para a
perda do equilíbrio do indivíduo – fruto da “[...] pressão que envolve a conformidade, o receio
de desaprovação e a concorrência [que] são fontes de ansiedade e de sentimentos de culpa”
(1972:104). Compreende-se que algo no âmago da sociedade norte-americana flertava com a
contradição de ser forte individualmente e de precisar estar amparado pela sociedade. De que
a imagem idealizada pelo grupo reforçaria o valor daqueles que já mantinham o respectivo
modelo, ou que sinalizaria para quem não os tinha, um caminho a buscar.

1.1.5 Protocolo preliminar sobre um modo de ser norte-americano
Como muitos países, os Estados Unidos da América são uma nação composta por
grupos não homogêneos de indivíduos, distribuídos em sua larga extensão territorial.22 Nisso,
em pouco diferem de outros países. Entretanto, percebe-se o pressuposto de homogeneização
destes grupos, como se o objetivo fosse apresentar uma representação simbólica do que seria
esta nação, de como ela gostaria de ser conhecida e reconhecida no campo imagético e no
campo concreto de validação de sua importância. Não era novidade que “desde a sua criação,
os Estados Unidos vangloriaram-se sempre de representar, na Terra, uma experiência original
e única de abundância e de democracia” (MELANDRI, 2006:77), a partir de meados do
Século XX, com o “regresso da prosperidade, ao mesmo tempo que a vitória [na Segunda
Guerra Mundial], tranquilizaram os Americanos na sua crença na excelência [e] na

22

N. do A.: Dados demográficos dos Estados Unidos: (1) extensão territorial atual: 9.857.000 km2; (2)
população em 1950: 157.813.000 hab. e (3) população em 1960: 186.361.000 hab. (Fonte: ALVES, José
Eustáquio Diniz. “Os 20 países mais populosos do mundo em 1950, 2010, 2050 e 2100”. Cf.
www.ecodebate.com.br. Acesso em 02/08/2015)
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universalidade da sua experiência nacional” (2006:154). Era o contexto que possibilitou ao
modelo endógeno passar a referência para outros países.
Fundamentos apresentados por Barnes e Ruedi, Bell, Montagu e Shukair – que foram
anteriormente apresentados por esta Tese – permitem a compreensão de que há o
enraizamento e a interligação de aspectos que construíram a percepção de uma proposta de
vida, ainda que se tratem de autores de diferentes campos do conhecimento. Tais
características podem servir para a tessitura de um protocolo no qual se basearia o conceito
do American way of life, e que são articuladas a seguir.
Em primeiro lugar, a fundamentação religiosa é base explícita e implícita –
dependendo da manifestação de fé do indivíduo – dos valores esperados do cidadão norteamericano. Além do aspecto moral e da crença, a herança puritana criou as bases, já
manifestas na própria Constituição daquele país, para o modelo econômico e expansionista
vigente até hoje – posto que é o uso dos talentos dados por Deus que justificaria a fé e a
aceitação da essência divina em cada um de seus Filhos, sendo uma delas a prosperidade,
posto que “o objeto do homem comum do mundo [...] não é nem a justiça nem a liberdade; é,
pelo contrário, o dinheiro e o reconhecimento” (BELL, 2001:xv).23
Outra característica é a expectativa de vivência da felicidade, garantida pela
Declaração de Independência dos Estados Unidos, como um dos dois direitos inalienáveis do
cidadão – o outro é a vida (MONTAGU, 1967). O progresso individual e da sociedade podem
sinalizar este estado de espírito ou o concretizar em atos e representações. O consumo de bens
e produtos poderia sinalizar esta condição (SHUKAIR, 1972). E, neste sentido, outro traço
fundamental – o trabalho, seria o instrumento para viabilizar o consumo e para o indivíduo
obter respeito, dignidade e condições para progredir, além de ser responsável pela
manutenção da sociedade como um todo – “se os trabalhadores forem incompetentes e
ineficientes, a sociedade sofrerá” (MONTAGU, 1967:25). O que, por sua vez, atesta que o
indivíduo capitalizou corretamente os dons divinos a ele atribuídos.
Para que este espaço de realizações aconteça, há os pressupostos de outra
característica, os direitos civis e a liberdade. A lei, a ordem, os limites – que, inclusive,
23

N. do A.: Cabe resgatar a base do pensamento de Max Weber (1864-1920), a qual articulou “[...] conceitos da
então nascente sociologia alemã com a velha teologia protestante, para que o capitalismo fosse compreendido
não em termos estritamente econômicos e materiais, mas como um „espírito‟, isto é, uma cultura, uma conduta
de vida cujos fundamentos morais e simbólicos estão enraizados na tradição religiosa dos povos de tradição
puritana.” (PIERUCCI, Antônio Flávio, apresentação. In WEBER, Max. A ética protestante e o „espírito‟ do
capitalismo. São Paulo: Companhia das Letras, 2004).
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tornam compreensíveis as casas sem muro, posto que a ninguém caberia o direito de as
invadir – fundamentam os papéis sociais e políticos desta sociedade. Amparados pelo Estado
de Direito, convergem com os interesses econômicos em diversas frentes e sugerem
complementação constante das Leis que acompanham os processos de modernização da
sociedade (BARNES & RUEDI, 1950). Esta questão tem relação com a privacidade, outro
fundamento essencial e que é obtido pela atitude, pelo respeito às Leis e pelo direito
individual inalienável. Trata-se de “[...] uma reserva de vida civilizada da qual os americanos
não abrem mão” (MONTAGU, 1967:121), de forma tão inviolável e contundente que é a
crença no privado, que mecanismos legais impedem a observação de residências por
transeuntes. Indica associação a outro aspecto que é o da propriedade privada, relacionada à
autopreservação, diferenciação social e vaidade (BARNES & RUEDI, 1950:353). O que, por
sua vez, encontra suporte no traço da vitalidade e permite associar a força empreendedora
que impulsiona com o resultado evolucionista, progressista, pujante – e por que não –,
invejável e seguro: “a excitação da América é a excitação de um país novo, de um novo
mundo. Possui toda a excitação e paixão de uma empreitada pioneira” (MONTAGU,
1967:64).
Outra marca importante são os grupos sociais, amparados pelos movimentos dos
indivíduos, e que adquirem força enquanto conjunto e coletivo – algo relacionado ao bemestar social que resgata um aspecto da religiosidade fundante. Sugere proteção e suporte,
entendendo que “sem o grupo, o homem não possuiria cultura e estaria inabilitado para
reconhecer riscos e dificuldade com o que se confrontaria” (BARNES & RUEDI, 1950:51).
Percebe-se, também, que a vivência em grupo reflete perspectivas ansiadas pelo indivíduo,
compreendendo, por exemplo, que “muitas pessoas se afiliam a religiões porque acreditam
que esta associação as auxiliarão a conquistar prestígio” (SHUKAIR, 1972:25). A escola, a
igreja, o ambiente de trabalho, a família, o clube, as associações, enfim, fornecem este espaço
para o exercício coletivo e para a maturação de ideias, de ideais e de posições, assim como
para exibição das conquistas e das realizações individuais. São os grupos sociais que
fornecem também pontes para o estudo da ideia de nação, à medida em que colegiados são
base, inclusive, para a estrutura eleitoral norte-americana. Neste sentido, a característica da
competitividade traz consigo a ideia de processo de evolução – um “[...] poderoso agente de
progresso social” (BARNES & RUEDI, 1950:95), desde que não se estabeleça contra outros
e, sim, na ótica complementar da cooperação entre um grupo, ou seja, com os outros
(MONTAGU, 1967:105), reforçando a fundamentação religiosa por sua vez.
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Trata-se, pois, de um mosaico plural e amplo – por vezes antagônico –, que delimita
aspectos deste modelo de ser norte-americano, individual e grupal, cujo cerne é a cultura,
como aponta Bell:
A cultura que determina nosso modo de viver é a generalização de
definições adequadas e frutíferos objetivos que guiam o americano comum e
suas ações disto resultantes. Esta generalização nos reflete. E revela que
ideias prevalecem nos Estados Unidos sobre a natureza da boa vida e de
como chegar a ela. (2001:9)

É, portanto, o conjunto de valores enraizado na cultura norte-americana que, além de
fazer sentido sob a perspectiva até aqui apresentada, emoldura uma orientação para o cidadão
comum, um modo de viver típico e
específico,
carregar

avalizado,
consigo

capaz

de

expectativas,

projeções e crenças de toda a
sociedade. Como pode ser percebido
na Figura 1,24 que reproduz uma
peça publicitária de 1937, em que a
Fig. 1: Outdoor veiculado nos EUA em 1937

afirmação “não existe outra forma

de viver como o modo Americano” se encarrega de explicitar a força, a grandiosidade e a
exemplaridade nela contidos, além das imagens da família feliz e bem vestida em seu
automóvel, em um momento de lazer. Um conjunto de traços que são a ponta do iceberg de
uma estrutura de pensar a si, a seu grupo, o seu país e o mundo – valores elencados neste
Capítulo do trabalho. Nada mais canônico, aspiracional e modelar. Seriam estes alguns dos
pressupostos do modo de viver norte-americano.

1.2 A promessa de progresso e os valores da nação
Um dos princípios acalentadores da fundamentação religiosa nos Estados Unidos – “a
vida é dura, e só os mais preparados sobrevivem e prosperam” (KELLNER, 2001:80) –,
aponta para movimentos relacionados à superação dos limites e à conquista de objetivos como

24

N. do A.: Os créditos desta e das demais imagens que compõem este projeto encontram-se em Anexos.
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forma de obter diferenciação e sucesso. Este processo projetivo e concreto possui raízes
fincadas na formação histórica do país.

A perseguição religiosa era uma constante na Inglaterra dos séculos XVI e
XVII. A América seria um refúgio também para esses grupos religiosos
perseguidos. [...] Ainda a bordo do navio que os trazia, o Mayflower, esses
peregrinos firmaram um pacto estabelecendo que seguiriam leis justas e
iguais. [...] Os “pais peregrinos” são tomados como fundadores dos Estados
Unidos. Não são os pais de toda a nação, são os pais da parte WASP dos
EUA. [...] Os “puritanos” (protestantes calvinistas) tinham em altíssima
conta a ideia de que construíam uma “nova Canaã”, um novo “povo de
Israel”: um grupo escolhido por Deus para criar uma sociedade de “eleitos”.
[...]. A ideia de povo eleito e especial diante do mundo é uma das marcas
mais fortes na constituição da cultura dos Estados Unidos. (KARNAL,

2007:46/47)

A crença no papel de escolhidos por Deus torna compreensível a ótica de quem teria
recebido um direto desígnio divino que justificou a busca por prosperidade, por crescimento e
por justiça. Como já tratado anteriormente, um aspecto importante da relação da sociedade
norte-americana com a influência do pensamento religioso – no caso, protestante –, é a
confluência entre a fé e o trabalho que gera dinheiro, através da qual a glorificação da relação
do homem com Deus residiria em cumprir mandamentos, desenvolver a fé e fazer o melhor
uso possível dos dons dados por Ele a seus Filhos – tudo isso à serviço de Sua glória de forma
quase sacerdotal. A partir da visão puritana, prosperar e acumular dinheiro seriam
contingências da relação de obediência a um chamado de Deus:

Se Deus vos indica um caminho no qual, sem dano para a vossa alma ou
para outrem, possais ganhar nos limites da lei mais do que num outro
caminho, e vós o rejeitais e seguis o caminho que vai trazer ganho menor,
então estareis obstando um dos fins do vosso chamamento (calling), estareis
vos recusando a ser o administrador de Deus (stewart) e a receber os seus
dons para poderdes empregá-los para Ele se Ele assim o exigir. Com certeza
não para fins de concupiscência da carne e do pecado, mas sim para Deus, é
permitido trabalhar para ficar rico. [...] Quando porém ela advém enquanto
desempenho do dever vocacional, ela é não só moralmente lícita, mas até
mesmo um mandamento. (WEBER, 2004:148)25

25

N. do A.: As notas transcritas neste Capítulo foram retiradas do livro de Max Weber – A ética protestante e o
„espírito‟ do capitalismo. 1.ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2004 (publicado originalmente em 1905).
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Foram estes cânones fundantes da sociedade norte-americana e o implícito estímulo à
crença de sua superioridade – tendo em vista serem eleitos por Deus –, que alicerçaram a
construção daquilo que seria

[...] um modelo padronizado de vida, idealizado, onde há espaço para quem
trabalha e quem quer progredir, usufruindo de todas as vantagens advindas da
modernidade, especialmente em termos de bens de consumo. Neste mundo
idealizado moldava-se o desejo de evolução e progresso de grupos daquela
sociedade, na representação ofertada por conquistas e produtos adquiridos
resultantes do processo de ascensão econômica e social [...]. (CUNHA,
2012:76)

Tal imagem pode ser encontrada naquilo que foi registrado em meados dos anos 1950,

[...] na memória coletiva, [como aquela centrada] na prosperidade econômica
e na estabilidade familiar. Nessa visão, todo mundo na época tinha emprego
estável e ampla oportunidade de mobilidade social. A televisão, o cinema e a
literatura de grande público destacaram famílias harmoniosas: pai trabalhador,
mãe dona de casa e alguns filhos morando nos crescentes subúrbios em casas
com quintais próprios e suas indefectíveis cercas brancas. (KARNAL,
2007:230/231)

O laço significativo que assim se configura é a vinculação com o consumo, “[...] que
permitira a visibilidade e os sinais exteriores de riqueza. E sem o sentimento de culpa, posto
que tudo isto fora abençoado e protegido pela própria fé” (CUNHA, 2012:76). A crítica moral
recairia, assim, não naqueles que expusessem atitude e ambição necessárias para deterem este
tipo de poder, superior e calcado em símbolos de riqueza e ostentação. Diante desta proposta,
o foco estaria no vencedor, e o marginalizado seria aquele que não possuiria a atitude
necessária para vencer – o loser26 –, ainda que vencer sempre fora uma tarefa árdua. O
antagonismo entre vencedores versus perdedores inseridos neste processo é percebido por
Douglas Kellner27 e exposto em produtos midiatizados e midiáticos – cujo bojo é por este
autor denominado como uma cultura da mídia –, que, por sua vez,

26

N. do A.: Tradução: perdedor. Considerada uma grave ofensa pessoal e expresso achincalhamento do
indivíduo na sociedade norte-americana.
27
N. do A.: Filósofo nascido nos Estados Unidos, em 1943, pertencente à terceira geração de pensadores da
Escola de Frankfurt.
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[...] ajuda a estabelecer a hegemonia de determinados grupos e projetos
políticos. Produz representações que tentam induzir anuência a certas
posições políticas, levando os membros da sociedade a ver em certas
ideologias, “o modo como as coisas são” [...] [através de] discursos e figuras,
conceitos e imagens, posições teóricas e formas simbólicas. Tal expansão do
conceito de ideologia obviamente abre caminho para a exploração do modo
como imagens, figuras, narrativas e formas simbólicas [começam] a fazer
parte das representações ideológicas de sexo, sexualidade, raça e classe no
cinema e na cultura popular. (KELLNER, 2001:81/82)

Portanto, “são as representações que ajudam a constituir a visão de mundo do
indivíduo, o senso de identidade e sexo, consumando a visão de mundo e modos de vida”
(KELLNER, 2001:82). Representações que, como aponta Gilles Lipovetsky, 28 são justificadas
através da “transformação dos estilos de vida ligada à revolução de consumo que permitiu
esse desenvolvimento dos direitos e desejos do indivíduo, essa mutação na ordem dos valores
individualistas” (2005:XVII/XVIII).
Todavia, esta relação entre um fundamento religioso e sua concretização através de
uma implícita promessa de progresso, possui como espaço para materialização a ideia de
nação – espaço constitutivo de cidadãos, de indivíduos. Ainda que seja composta por grupos
com características próprias e peculiares e que poderiam ser denominados de “nações”, dentro
da Nação. Como fora apontado anteriormente, no caso dos Estados Unidos, há uma série de
traços que constituem este modelo estereotipado
de nação. Um olhar crítico poderia se deparar
com a visão descrita por Bell, acerca da correção
comportamental, de saúde e de aparência do
cidadão norte-americano, que vive em uma “[...]
nação convencida que a multiplicidade de bens
materiais, padronizados, furiosamente, com alto
custo, comunicados por apelos de ganância e
vaidade os levarão a fazer suas vidas valerem a
pena” (2001:XII), como pode ser tangibilizado na
Figura 2, que associa família, felicidade,
produtos

eletrodomésticos

e

brinquedos

modernos à aura de segurança, bem-estar e
preservação de um futuro positivo – não à toa, as
28

Fig. 2: A prosperidade exemplificada através de
mercadorias

N. do A.: Filósofo francês, nascido em 1944.
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crianças aparecem com destaque nesta imagem. Em nenhum momento, a abundância de itens
da foto sugere qualquer outra coisa senão fartura, pelo contrário, tudo parece ser necessário.
Por outro lado, a ideia de nação a ser considerada aqui – independentemente da
existência de um viés crítico –, é a de um grupo inserido em um “país com objetivos
nacionais” (TOTMAN, 2009:XI), que se sobrepõem à realidade das agendas locais e setoriais,
dos diferentes grupos em si, para garantir a hegemonia de algo a prevalecer, algo a simbolizar
o todo que pressupõe força e pujança, tanto para proteger e vencer, como para projetar a
imagem desejada e referenciada. Portanto, o que deve prevalecer é a compreensão acerca do
desenvolvimento do comportamento, como estipula Sally Totman:29
O desenvolvimento humano reflete a interação complexa do indivíduo – do
comportamento do indivíduo – e do ambiente. A relação entre estes dois
elementos é denominada de determinismo recíproco. Habilidades cognitivas
individuais, características físicas, personalidades, crenças e atitudes
influenciam os comportamentos individuais e do ambiente. Estas influências
são recíprocas nas quais um comportamento individual pode afetar seus
sentimentos sobre si, suas atitudes e crenças sobre os outros. [...]. (2009:14)

Reforça-se, assim, tanto a manutenção do respeito e do direito à individualidade como
a orientação social para o grupo que, em última instância, é a nação, a qual deve ser o polo a
ser preservado, desenvolvido e considerado, ainda que inferindo e interferindo no âmbito
individual. Movimento que possui instrumentos poderosos como a cultura, o consumo e a
comunicação para estabelecer este agenciamento, educação, reforço e reprodução de valores,
traços e características – temas que serão tratados mais adiante por esta Tese.
Cabe, então, retomar à perspectiva da ideia de nação norte-americana, ou melhor, de
sua estruturação, construção e disseminação enquanto padrão modelar, a partir do protocolo
preliminar do modo de ser proposto no item 1.1.5 deste trabalho. O modelo, em questão, parte
inicialmente de um olhar interno – o ser americano – que pode contar com os fundamentos
do modelo de vida daquele país: a fundamentação religiosa, o desejo e a vivência da
felicidade, os direitos civis e a liberdade, o trabalho, os grupos sociais, a vitalidade, a
competitividade e a privacidade.

29

N. do A.: Professora associada da Family & Arts & Education – Universidade de Deakin, Austrália.
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A segunda instância deste modelo de nação, não menos importante para o objetivo da
presente pesquisa, é o olhar externo – a percepção do americano e o movimento denominado
americanismo – defendido pelo historiador Antonio Pedro Tota,30 verdadeiramente composto
por componentes ideológicos, ocorrido no Século XX e, com mais ênfase, a partir dos anos
1940. Este olhar considera, como valores: (1) a democracia – “[...] sempre associada aos
heróis americanos e, em especial, às ideias de liberdade, de direitos individuais e de
independência [...] garantidos para todo o povo [...]” (2000:19), e que dialoga com a
necessidade de representar grupos diferentes sob uma mesma égide –; (2) o progressivismo –
“[ideia de um mundo de abundância e à capacidade criativa do homem americano [...] [cuja]
dimensão do americanismo enaltece o homem energético e livre, capaz de transformar o
mundo natural” (2000:19/20), e que dialoga com a ideia de promessa de progresso –, e (3) o
tradicionalismo – “o mito da vida pura e saudável [...], o enaltecimento dos valores
familiares, a coragem dos indivíduos, o temor à Deus” (2000:20).
Um exemplo contundente das características apregoadas por Tota é a campanha
publicitária Keep it free, a qual é citada por Nicolau Sevcenko,31 em sua obra A corrida para
o século XXI – no loop da montanha russa. Os pôsteres desenvolvidos pelo governo norteamericano em 1942 tinham por objetivo “[...] reforçar valores americanos pela propaganda,
logo após a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra” (SEVCENKO, 2001:24). O
discurso construído nestas peças é totalmente amparado em valores familiares, da
propriedade, da liberdade e da perspectiva de futuro. Em uma das peças, com foco na família
(FIG. 3), o texto explica: “Isto é América... onde a família é uma instituição sagrada. Onde os
filhos amam, honram e respeitam seus pais... onde a casa de um homem é o seu castelo. Esta é
a sua América. Mantenha-a livre!” Em outra (FIG. 4), enfatiza o progresso e o trabalho, ao
clamar: “[...] uma nação com mais casas, mais carros, mais telefones – mais confortos que
qualquer nação da Terra. Onde trabalhadores livres e a livre empresa estão construindo um
mundo melhor para todo o povo. [...]”. Sem esquecer, em outro pôster, de lembrar que a
liberdade de construir o futuro através da instrução e da livre escolha é, sem sombra de
dúvidas, a América (FIG. 5).

30
31

N. do A.: Historiador brasileiro, nascido em 1941.
N. do A.: Historiador brasileiro (1952-2014).
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Fig. 3: Poster da campanha Keep it
free, com foco nos valores familiares
(1942)

Fig. 4: Poster da campanha Keep it
free, com foco na propriedade e na
prosperidade (1942)

Fig. 5: Poster da campanha Keep
it free, com foco na educação e no
futuro pessoal (1942)

Percebe-se, também, que os autores já utilizados neste item do trabalho coincidem na
necessidade de entender a concepção de sociedade norte-americana através de sua unidade, ou
seja, o seu cidadão, que é o grande motor desta engrenagem. Trata-se do indivíduo que
resvala para a nação que, por sua vez, é composta por indivíduos sadios, progressistas,
ordeiros, dignos, trabalhadores, livres, igualitários e responsáveis. Que, por serem filhos de
Deus capazes de cumprir as promessas de seu batismo, obterão sucesso em suas empreitadas e
terão progresso financeiro, sem o receio de exibir suas conquistas – em especial, através
daquilo que usa e consome. Para tanto, será mister que ele creia nestes desígnios e perfil. Que
ele defenda o modelo de vida que possibilita sua existência. E que outros tantos, talvez menos
afortunados, creiam que é possível chegar a este padrão, ou se inspirar nele, para construir sua
própria verdade.

1.3 A unidade da nação: o homem médio norte-americano
O estabelecimento de padrões modelares pressupõe decisões estratégicas no campo da
escolha de imagens que representem aquilo que se deseja retratar. A capacidade de
simbolização destas imagens é caráter vital para a consolidação de determinado modelo
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proposto. A pesquisadora Sally Totman, em seu livro How Hollywood projects foreign policy,
resgata a Teoria do Aprendizado Social – criada pelo psicólogo canadense Albert Bandura32
–, à qual considera que esta aprendizagem “[...] acontece quando o comportamento de um
observador muda após ser exposto o comportamento de um determinado modelo” (2009:14).
E que este processo considera a alguns princípios:
[...] o observador imitará o comportamento do modelo se o modelo possuir
características como talento, inteligência, poder ou boa aparência [...];
reagirá à forma como o modelo é tratado e imitado [...]; produzirá ou
reproduzirá a ação [...]; [e] a motivação a partir da qual atuará conforme a
proposta se tiver razões para fazer isto [...]. (TOTMAN, 2009:14-19)

Além disso, percebe-se nesta proposta de análise que a cultura é um fator essencial
para que exista sentido, a partir do indivíduo para o grupo em si. O que poderia ser
compreendido da seguinte forma: as imagens e as referências partem do contexto cultural para
o elemento singular da sociedade – o indivíduo. Retornam, depois, através das práticas
cotidianas deste indivíduo para o grupo social a que ele pertence. Realimentam, por vezes
ressignificam, as referências. Que, por sua vez, agem no conjunto de indivíduos que compõem
o mesmo grupo. Um moto-contínuo que retroalimentará o cabedal imagético e de projeções
desta mesma sociedade.
Ao se retomar o foco nas décadas de 1950 e 1960 para jornais, revistas e cinema, a
premissa de produção acentuava-se mais e mais como industrial, em que a quantidade e a
capilaridade no alcance da obra produzida eram cada vez mais estratégicas. Fato é que, “no
contexto da modernização [...], a imprensa, o rádio e o cinema desenvolvem-se no sentido de
se estabelecerem como meios de comunicação de massa [...]” (PINSKY, 2014:19). Por
suposto, as mídias deveriam respeitar os valores que permeassem a sociedade norte-americana
como um todo, evitando, assim, o que seria mais periférico ou extremo. Ao mesmo tempo,
deveria entender a parcela média da população, composta por cidadãos modelares que ainda
encarnavam os valores e os sentimentos de uma história de sociedade. Sem contar que
representavam a maior parcela do público que poderia consumir aquele tipo de produto
cultural.

32

N. do A.: Psicólogo canadense, nascido em 1925, segue a linha behaviorista.
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Outrossim, o contexto estava cada vez mais associado a novas relações de
comportamento, de exposição pública e de consciência que espelhavam esta parcela, ou classe
média – a qual, na compreensão do historiador Eric Hobsbawm,33 amparava-se, por exemplo,

Fig. 6: A vida familiar em torno da casa, do conforto e
da segurança. O modelo de vida proposto nas décadas de
1950 e 1960

[...] [em] um confortável estilo de vida
doméstico, com prescrição especial para lazer
dentro de casa num lugar caracteristicamente
chamado “sala de estar”. Essa vida seria vivida,
de preferência, longe das ordens inferiores, entre
famílias “como nós” – ou seja, nos bairros ou
subúrbios de classe média –, que compravam
nas novas lojas de departamento, construídas,
em grande número, exatamente nesta época
pelos novos arquitetos. (2013:153)

Portanto, ao se considerar um modelo idealizado de vida capaz de fazer sentido para
diversos grupos de indivíduos, a partir da premissa dos traços e dos valores que integram a
sociedade dos Estados Unidos e seus cidadãos, torna-se fundamental compreender e delinear
o que constituiria no perfil médio deste cidadão.
Pierre Melandri traça uma relação entre certa acomodação do indivíduo perante as
reais e as sugeridas oportunidades de bem-viver e as imagens projetadas como modelo.
Explica que “da mesma forma, o bem-estar e o conforto material que a sociedade fornece ao
Americano médio explica provavelmente a indiferença deste para com a concentração da
riqueza que não deixa de se acumular no topo” (MELANDRI, 2006:183), sugerindo que gozar
a satisfação de forma mais imediata e o usufruto do dinheiro oriundo do trabalho estariam
mais próximos da realidade de parte significativa da sociedade norte-americana.
Em todo o caso, um certo optimismo anima agora a maior parte dos
Americanos. Modelado nas suas aspirações e nas suas necessidades pela
publicidade que intensifica a sua influência uniformizante, absorto de noite
pela sua casa do subúrbio normalmente graciosa mas quase sempre
impessoal, como de dia pelo anonimato alcatifato dos escritórios da sua
empresa, o Americano médio conhece uma visão normalmente muito
conformista e da qual o aborrecimento nunca está longe. No entanto, nestes
anos, ele está, acima de tudo, satisfeito. (MELANDRI, 2006:184)

33

N. do A.: Eric J. Hobsbawn (1917-2012), historiador e teórico social britânico.
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Por sua vez, a imagem de um “[...] average american, isto é, o americano comum,
temente a Deus, defensor da tradição, avesso a grandes novidades urbanas” identificado por
Tota (2014:198) encontra em Shukair (1972) a síntese de sua figura: o bom cidadão
americano possuía valores democráticos, práticas democráticas nas relações de família, na
escola e na comunidade, capacidade de reconhecer os problemas de seu tempo e desejo de
encontrar uma solução, consciência das necessidades humanas e movimento voltado à ação
cívica. Pensamentos e práticas encontrados na gênese daquele país como, por exemplo, na
Constituição Federal e em sua fundamentação religiosa. E que caminhariam lado a lado com a
promessa de progresso pessoal e da nação, assim como com a esperança que caracterizavam –
e ainda caracterizam – os EUA. Aliados ao consumo inserido à forma de viver e ao poder
midiático que marcaram o referido período.
Portanto, nesta Tese, e a partir da afirmativa de Tota (2014) quanto à existência de um
americano comum e das respectivas definições do bom cidadão americano – adotada por
Shukair (1972) – e a do americano médio – assumida por Melandri (2006) – adotar-se-á o
termo homem médio como forma de indicar o perfil modelar de cidadão que representa de
maneira unificada a vasta gama de perfis da população dos Estados Unidos. E que, sobretudo,
consegue estabelecer alguma vincularidade às características que moldam os valores daquela
nação e, assim, representar e se relacionar com estes diferentes grupos.

1.4 A proposta de um modelo idealizado de vida – o American way of life
No que tange às dramáticas mudanças observadas no Século XX e na sociedade norteamericana, o conceito de cultural lag, apresentado por Barnes e Ruedi na obra The American
way of life – an introduction to the study of contemporary society (1950), traduz o resultado
daquele importante momento de transição: algo que se passa a partir de dois eventos,
compreendidos como um ponto de partida e outro de chegada, com a sensação do
deslocamento como marca da contemporaneidade – “como um período de rápidas mudanças
sociais” (1950:1).
Tal questão não passou despercebida pela mídia, através dos jornais, revistas e cinema.
Se havia uma perspectiva de ampliação gerada pelas transformações sociais e econômicas, ela
se constituiria em caminho e em estratégia para a comunicação. Assim, estes veículos
poderiam fazer mais sentido frente ao que os indivíduos viviam naquele contexto que
progressivamente se midiatizava. Afinal, pessoas encontravam-se envolvidas em um mundo
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novo, sedutor, real e progressista que se transformava mais e mais a cada momento e que, ao
mesmo tempo, não conseguia sustentar todas as promessas feitas anteriormente, como a
universalização do progresso.
Reside, pois, na problematização dos impactos advindos da modernidade, como a
industrialização, a cosmopolitização, a migração do campo, a ampliação do espaço público
em detrimento do espaço privado e a ampliação dos contatos midiatizados – e nos
consequentes sentimentos adversos e representações díspares por eles gerados –, a
compreensão pela aderência a um modelo idealizado de vida. O Século XX já alcançava sua
metade e, neste período, os Estados Unidos viveram crises significativas, em particular a
Grande Depressão posterior à quebra da Bolsa de Valores, em 1929:
Ao longo dos anos 30, a América tinha razões para duvidar de si mesma
certamente, o New Deal tinha, em parte, recuperado esperança, mas, embora
tenha sido um sucesso inegável no plano social, em matéria econômica
revelou-se pouco conclusivo na prática. É a guerra que, na verdade, marca
nos Estados Unidos o regresso da prosperidade ao mesmo tempo que
cristaliza a instauração de novas relações sociais que os anos 30 tinham
apenas esboçado. (MELANDRI, 2006:148)

Com o advento da Segunda Guerra Mundial e a destruição de grande parte da Europa,
há o espaço para a consolidação de uma nova ordem econômica, financeira, política e de
produção industrial, capitaneada pelos Estados Unidos.
Com o fim da guerra, os Estados Unidos se viram numa situação
privilegiada, como a mais forte, coesa e próspera economia mundial. O
governo americano coordenou um vasto plano de apoio para recuperar as
economias capitalistas da Europa ocidental, já no contexto da Guerra Fria,
concorrendo com o recém-ampliado bloco dos países socialistas. [...] O dólar
americano se tornou a moeda padrão para as relações no mercado
internacional, a ele se atribuindo uma consistência e estabilidade que
evitasse crises como as dos anos 20 e 30. (SEVCENKO, 2001:25)

Assim, “no final de 1954, a América entra em um dos melhores períodos da sua
história. Saboreando [...] os frutos da sociedade pós-industrial, aliviada, na sua angústia, pelo
esboço de uma coexistência, é tomada de um sentimento de euforia geral” (MELANDRI,
2006:181). Ou seja, o mundo mudara, as relações mudaram e, com elas, as referências.
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Tudo, enfim, era ditado pelo ritmo do capital gerador do dinheiro.
Irresistível. Eliminadas as dificuldades da vida no mundo moderno, estariam
também removidas as fontes de insatisfação social. Paz social alcançada pela
generalização do consumo. Algumas palavras adquiriram um significado
mítico na ideologia do americanismo: progresso, ciência, tecnologia,
abundância, racionalidade, eficiência, gerenciamento científico e padrão
americano de vida. (TOTA, 2000:20)

Diante de tamanha transição – lag – e do fato que a midiatização da vida cotidiana
ampliava o consumo de informações e de referências, algumas imagens passaram a circular
com mais consistência, compondo tanto para o cidadão norte-americano, como para o mundo
ocidental – agora sob sua influência –, um modelo de vida a ser seguido. Este modelo, capaz
de dialogar com extremos e diferentes perfis, tanto educava seu povo, como catequizava
outros povos. Sua ancoragem se dava pela comprovação de sua assertividade – os Estados
Unidos eram uma potência que prosperava. Era positivo ser americano. Ainda mais se este
modo de viver também projetasse a promessa de progresso e sua materialização através de
bens de consumo, de conforto e de entretenimento. O possuir era um importante sinalizador
de um estilo de vida considerado vitorioso, feliz e promissor. E a base a ser seguida estaria na
essência da composição daquela sociedade – seus valores e sua forma de viver –, seja por suas
características fundantes como por aquelas introduzidas no bojo da vida moderna.
O modo de viver em qualquer cultura é revelado não por aquilo que é dito ou
escrito emocionalmente sobre isto porque se gosta ou não, mas através da
análise de certos indicadores. Entre aqueles normalmente validados por
cientistas sociais, têm-se a imprensa – e suas modernas variações como rádio
e televisão –, livros e revistas mais comumente lidas, esportes e
entretenimento, música, artes, teatro, [...] cinema [...], divórcio e a
permanência em casa, boas ou más maneiras, [...] educação, [...] religião [...].
Se alguém examinar algum destes indicadores desapaixonadamente,
objetivamente, vai rapidamente descobrir o que é o modo americano de viver
nesta metade do século XX. (BELL, 2001:12)

Portanto, é oportuno compreender a premissa de Hobsbawm (2013) sobre o advento
da transformação da classe média, iniciada na transição entre os Séculos XIX e XX. Isso
porque a já apresentada consolidação da proposta de um novo modelo de vida deu-se através
da projeção de valores e imagens capazes de dialogar com todos os grupos que compunham
aquele país, com a personificação desta classe média, o homem médio.
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Houve quatro razões para essa mudança no jeito de viver das classes médias.
A primeira foi que a democratização da política enfraqueceu a influência
pública e política de todos, exceto dos indivíduos mais estupendos e
formidáveis. De um jeito de viver em que “não se podia distinguir a vida
privada da apresentação pública de status e pretensões sociais” [...]. A
segunda foi certo afrouxamento dos vínculos entre a burguesia triunfante e
os valores puritanos que tinham sido tão úteis para acumular capital no
passado. O dinheiro já fora ganho, ou já não requeria abstenção. Em suma,
gastar tornou-se tão importante quanto ganhar [...]. A terceira foi o
afrouxamento das estruturas de família patriarcal. [...] [E a quarta razão] foi
o crescimento substancial daqueles que pertenciam, diziam pertencer ou
desejavam apaixonadamente pertencer à “classe média” como um todo. Uma
das coisas que mantinham todos os seus membros unidos, sem dúvida
alguma, era ir às compras. (HOBSBAWM, 2013:150-153)

Em outras palavras, foi exatamente nesta confluência de insumos e de transformações
do mundo ocidental que a referência vitoriosa e auspiciosa dos Estados Unidos na
recuperação pós-Segunda Guerra Mundial passa a ser compreendida de modo idealizado. Os
fatos falavam por si:
Ao restaurar numa escala diferente a prosperidade entrevista no final dos
anos 20 e ao dar a uma maioria de Americanos acesso a um bem-estar que,
durante muito tempo, mesmo nos Estados Unidos, só era apanágio dos mais
afortunados, a combinação “produção de massa – concentração financeira –
progresso tecnológico” aproximou a realidade do “sonho” americano. Raros
são os que, nestes anos de euforia, duvidam de que esses benefícios
chegarão, em breve, também aos estratos que, até então, deles estavam
excluídos. (MELANDRI, 2006:184)

Logo, bases da sociedade norte-americana – a igualdade, a justiça, os bons valores, a
moral, o conforto e o progresso, por exemplo – tornaram-se uma oportunidade valiosa para a
construção de representações em produtos midiáticos. Capaz de fazer sentido para uma larga
escala de indivíduos não apenas dos Estados Unidos, começou a se delinear a ideia de “um
modelo padronizado de vida, idealizado, onde há espaço para quem trabalha e quem quer
progredir, usufruindo de todas as vantagens advindas da modernidade, especialmente em
termos de bens de consumo” (CUNHA, 2012:76), traduzindo “a novidade, o futuro, a
modernização e o potencial dos jovens” (PINSKY, 2014:144). Trata-se, pois, de um conjunto
de valores aspiracionais, projetivos e modelares capaz de dialogar com um grupo amplo de
pessoas através de características mais íntimas e identitárias, de perfil mediano, uma vez que
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os extremos dispersariam as referências. A esta proposição modelar, não mais de um modo de
ser, mas de um modo de viver, a denominação dada é American way of life.
Foi esse modelo que adquiriu, portanto, três vertentes fundamentais para a
compreensão da relação entre estilo de vida, consumo e midiatização: (1) para os cidadãos
norte-americanos que eram convidados a viver conforme o modelo proposto, tendo por
perspectiva a consolidação de sua posição social e escolhas para sua vida, aferindo
reconhecimento e comprovação do atingimento das promessas feitas por Deus e premissas
inclusas na Constituição Federal; (2) para os cidadãos norte-americanos que desejavam e não
possuíam condições de sustentar tal modelo, e que passava a representar um objetivo, um
marco a ser conquistado, uma referência a ser perseguida – “[...] pois a finanças de tantos
aspirantes ao status de classe média eram limitados demais para permitir compras por lazer”
(HOBSBAWM, 2013:153), e (3) para os cidadãos de outros países, uma referência de um
modo exemplar, pujante e bem-sucedido de vida – como aconteceu no Brasil, em particular
em meados do Século XX, nas palavras da historiadora brasileira Carla Bassanezi Pinsky:
[...] a influência cultural norte-americana tem no cinema e na música suas
principais portas de entrada por aqui. O prestígio dos Estados Unidos
aumenta no Brasil ao mesmo tempo em que decresce a influência europeia.
O American way of life torna-se invejável entre as classes médias brasileiras.
(2014:10)

A transição entre a percepção de um modo de ser para o modo de viver idealizado, o
American way of life, responde a estratégias mercadológicas para a consolidação e
permanência de um status quo que favoreceria política e economicamente os Estados Unidos.
Requeriam algo mais tangível, por sua vez, como imagens do consumo, fundamentais para
exemplificar e estimular o desejo por este novo modelo.
A noção de valor econômico associada à escassez e a promessa de que a
disciplina e o sacrifício, necessários à acumulação dentro do processo de
produção, resultaria, na eventual superação da escassez, na medida em que
sejam atendidas as necessidades e prazeres do consumo, têm constituído uma
imagem cultural poderosa e uma força de motivação importante nas
sociedades capitalistas e socialistas. (FEATHERSTONE, 1995:41)
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Algumas destas imagens, veiculadas em diferentes formas de comunicação, serão alvo
de análise na presente pesquisa a partir de agora, na perspectiva proposta por Mike
Featherstone,34 de que
[...] a cultura de consumo usa imagens, signos e bens simbólicos evocativos
de sonhos, desejos e fantasias que sugerem autenticidade romântica e
realização emocional em dar prazer a si mesmo, de maneira narcísica, e não
aos outros. (1995:48)

Mas que precisam, necessariamente, fazer sentido ao grupo e à sociedade para que se
estabeleçam como um modelo, um estilo de vida.

1.5 Imagens midiatizadas do e para o homem médio norte-americano
A construção e a aceitação de referências, a partir da cultura e do modo de viver norteamericanos no Século XX, não poderiam ter passado despercebidas aos olhares sensíveis dos
profissionais das áreas do entretenimento – produtores e diretores – e das artes e da literatura
–, que traduziram o referido contexto em suas obras. Fundiram, assim, objetivos
mercadológicos das mídias que representavam – como garantir a audiência – à vitalidade de
sustentar sentidos com o fornecimento de utopia e de esperança, da crítica, da denúncia ou
mesmo de um norte a ser tomado, um modelo a ser seguido. O modelo em questão refletia o
progresso, a esperança de receber os dons sagrados que se multiplicariam em perspectivas e
oportunidades de viver bem e afortunadamente, sobretudo, de modo seguro e vitorioso. E, no
contexto das décadas de 1950 e 1960, o desenvolvimento dos meios de comunicação assume
o importante papel de aferir visibilidade às imagens que refletiam, referendavam e construíam
um modo de viver comum. Tratava-se, na perspectiva de Mike Featherstone, do conhecimento
que
[...] se torna importante: conhecimento de novos bens, seu valor social e
cultural, e como usá-los de maneira adequada. Esse é, especificamente, o
caso dos grupos aspirantes, que adotam uma atitude de aprendizes perante o
consumo e procuram desenvolver um estilo de vida. Para esses grupos, como
as novas classes médias, a nova classe trabalhadora e a nova classe rica ou
alta, são muito importantes as revistas, jornais, livros e programas de rádio e
televisão associados à cultura de consumo, que enfatizam o aperfeiçoamento,
34

N. do A.: Sociólogo britânico, nascido em 1946, professor da Universidade de Londres.
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desenvolvimento e transformações pessoais, como administrar propriedades,
relacionamentos e ambições, como construir um estilo de vida realizador.
(FEATHERSTONE, 1995:38)

Imageticamente, a perspectiva deste cidadão residia nas referências do bem-viver, que
tomaram formas diferentes, mas em torno de uma proposta modelar de vida próspera, como
Scott Donaton35 exemplifica através de uma consolidada imagem construída no imaginário da
sociedade norte-americana (FIG. 7):
Num passado não muito distante, se você quisesse assistir ao noticiário da
noite, isso significaria ter que estar em casa, na frente da TV, no horário
certo em que as notícias eram levadas ao ar, tipicamente por volta das 18h30,
o mítico horário após o jantar das agora míticas famílias americanas. A
programação seguia quase sempre os gostos do papai, que provavelmente,
então estaria confortavelmente sentado na frente do televisor de chinelos e
com o cachimbo no canto da boca, com o jornal no colo e o cãozinho fiel a
seus pés. A mamãe, é certo, estaria terminando de lavar a louça enquanto os
filhos concluíam a lição de casa ou vestiam o pijama para ir dormir.
(DONATON, 2007:26)

Fig. 7: O modelo de família, onde valores como a união, a ordem e a tranquilidade sinalizavam espaços para os
valores democráticos e de prosperidade que sustentavam imagens difundidas nos Estados Unidos e no mundo
ocidental

35

N. do A.: Scott Donaton, autor relacionado às áreas de Marketing e Comunicação atua profissionalmente
como C.C.O. (Chief Content Officer) da empresa Digital LBi-US, em Nova York, EUA.
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Algumas expressões e imagens deste modelo idealizado de
vida obtiveram visibilidade e reverberação através de diferentes
exposições midiáticas e serão apresentadas a seguir, com o
objetivo de parametrizar imagens do referido contexto cultural e
referencial existente nos anos 1950 e 1960. Será adotado, para esta
análise, um protocolo construído a partir de traços do modo de
viver do povo norte-americano (apresentado no item 1.1.5 desta
pesquisa), do olhar externo defendido por Tota (no item 1.2) e
pela descrição do bom cidadão americano proposta por Shukair

Fig. 8: O ilustrador Norman
Rockwell

(no item 1.3), cujo conjunto se constitui, respectivamente, das
seguintes características: fundamentação religiosa, vivência de
felicidade, trabalho, direitos civis e liberdade, privacidade,
vitalidade,

grupos

sociais

e

competitividade;

democracia,

progressivismo e tradicionalismo; e valores democráticos, práticas
democráticas, reconhecimento de problemas, consciência das
necessidades humanas e habilidades voltadas à ação cívica.

1.5.1 Norman Rockwell e a exposição de valores
Norman Rockwell (1894-1978), um dos mais reconhecidos
e renomados ilustradores norte-americanos, começou sua carreira
em 1912. Sua profícua produção foi estampada em capas de
diversas publicações – em especial, no jornal Saturday Evening
Post, de 1916 a 1963 – retratando flagrantes de pessoas comuns

Fig. 9: Rosie, the rivete

em situações cotidianas. O tom realista das imagens, com detalhes,
corpos, rostos e expressões registradas em nuances narravam
estórias e vidas nas atividades mais comuns. Assim retratavam
“[...] cenas engraçadas e/ou emocionais do cotidiano da classe
média” (SOMMER, 1993:contracapa).

Fig. 10: Check-up
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É possível entender que a ponte para a denominada classe
média retratada por Rockwell foi, em muitos de seus trabalhos,
uma reprodução da ideia de um bom cidadão – ou ainda, do
homem médio – diante de novas demandas da vida moderna e das
relações que se estabeleciam, então. Nas quais tanto poderia ser
fundamental manter os valores percebidos como positivos como
se abrir ou questionar o novo. A perspectiva de sua obra estava
nas ruas, nos lares, nas escolas, em toda a cidade – em qualquer
cidade norte-americana –, flertando com perfis de cidadãos

Fig. 11: Saying Grace

comuns, humanos, ricos em algum tipo de experiência – a mesma
experiência que marcava a grande transição do Século XX, com a
concretização da modernidade e a pujança dos Estados Unidos,
que ainda gerava, por vezes, estranhamentos, encantamento e
surpresa. Férias, adolescência, peraltices infantis, famílias,
namorados, feriados festivos, rituais de passagem, urbanismo,
leis, enfim, tudo se tornava inspiração e fato a ser pinçado do
contexto original para ser eternizado na aquarela do artista. Tal
abordagem manifestava-se através de fortes narrativas implícitas
na ilustração de “[...] imagens mentais que flutuam sobre as
figuras principais [...]” (SOMMER, 1993:10) e que consolidam
modelos e propostas atitudinais.
As ilustrações de Rockwell retratavam o instante que,
contextualmente, ofertavam oportunidades como as mudanças

Fig. 12: The scholar

sociais que marcaram o Século XX e que envolveram direitos
civis, trabalho, coletividade e vitalidade. Um dos trabalhos
exemplifica esta temática, Rosie the rivete, de 1943 (FIG. 9),
expõe a nova realidade das mulheres ocupando postos de trabalho
antes masculinos. Com base no protocolo de análise, percebe-se
que esta série consegue representar a crença nos direitos civis,
habilidades voltadas à ação cívica e prática democrática.
Outro foco contextual e oportuno capturado por Rockwell
foi o higienicismo que marcou a década de 1950 nos Estados
Unidos, com campanhas de vacinação e a exaltação à saúde da
Fig. 13: After the prom
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população, retratos da pujança alcançada por aquela sociedade. O
que pode ser conferido nas obras Check-up (1957, FIG. 10) e
The physical (1958). Com base no protocolo de análise, esta
série consegue refletir a crença nos direitos civis, coletividade,
prática

democrática,

determinação

de

reconhecimento

soluções,

de

consciência

problemas

das

e

necessidades

humanas.
Frente a tantas transformações de ordem social, houve
igualmente espaço para retratar pilares estruturantes da sociedade
norte-americana, como a religiosidade. Retratada em obras

Fig. 14: The out going

consideradas de destaque no portfolio de Rockwell – por
exemplo, Freedom from want (1943), Saying Grace (1951, FIG.
11) e Easter morning (1959) –, esta série reflete os seguintes
aspectos como fundamentação religiosa, desejo e vivência da
felicidade,

coletividade,

privacidade,

reconhecimento

de

problemas e proposta de soluções, habilidades voltadas à ação
cívica e consciência das necessidades humanas.
A importância do ambiente escolar e da educação, outro
pilar para a disseminação dos valores sociais – onde eram
apregoados

conhecimento,

respeito,

atitude

e

relações

interpessoais –, materializou-se na série de trabalhos intitulada

Fig. 15: Freedom from want

relações comportamentais na escola. Ilustrações como The
scholar (1926, FIG. 12) e First day in school (1935) refletem, a
partir do protocolo de análise, aspectos como direitos civis,
trabalho e coletividade. Estão embasadas, também, em
habilidades voltadas à ação cívica e à prática democrática,
algumas características do modelo de bom cidadão.
Outra série de Rockwell refletiu a juvenilização da
sociedade, conferindo especial destaque às manifestações de
afeto, como pode ser observado nas obras The voyeur (1944),
Before the date (1949) e After the prom (1957, FIG. 13). Desta
forma, são enaltecidos aspectos como o desejo e a vivência da
felicidade, direitos civis e liberdade; grupos sociais, vitalidade,

Fig. 16: Freedom of speech
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prática democrática, consciência das necessidades humanas e habilidades voltadas à ação
cívica.
Parte da vida embalada pelo progresso, o trabalho permite o usufruto da remuneração
financeira para amenizar o árduo labutar. O trabalho honesto justifica a merecida recompensa
ao cidadão e sua família. Logo, férias, finais de semana e momentos cotidianos de prazer
passaram à agenda implícita da sociedade. Tal como apareceu na série denominada consumo
de lazer – que tem como exemplos Ice cream carrier (1940) e The out going (1947, FIG. 14).
Estas obras conseguiram materializar desejo e vivência da felicidade, direitos civis e
liberdade, vitalidade, valores democráticos e consciência das necessidades humanas.
Outro tema contextual que marcou os Estados Unidos e a obra de Rockwell foi a
Segunda Guerra Mundial: “em 1942, [...] começa uma série de quatro pinturas de americanos
comuns em cenas que retratam os ideais pelos quais a nação fora à guerra” (SOMMER,
1993:15), além do drama concreto inserido no seio das famílias norte-americanas. Em
Freedom from worship há o valor pela diversidade e pelo conjunto da nação. Em Freedom
from want (FIG. 15), há o resgate
pelas

práticas

que

sustentam

a

religiosidade e o amálgama das
famílias – como no Dia de Ação de
Graças, representado nesta obra. Em
Freedom of speech (FIG. 16), a
liberdade, a igualdade e a civilidade
são os alvos de Rockwell. E, em
Freedom from fear (FIG. 17), a
esperança e o receio se encontram –
observa-se nesta ilustração o olhar de
um casal para seus filhos pequenos
que dormem tranquilos e, nas mãos
do genitor, um jornal com a notícia
da guerra. Era a expressão da
angústia, da desesperança e da
impotência do cidadão médio frente
ao fato que colocava em risco sua
casa, sua vida e seus valores. Havia

Fig. 17: Freedom from fear
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democracia, havia liberdade religiosa e havia o reconhecimento
do problema, que poderia colocar tudo a perder.

Cabe, pois, ressaltar que a crença no futuro e na
prosperidade que ele proverá a todos é o tom principal da
constatação, do resgate afetivo, dos valores e, sobretudo, da
crítica impetrada por Rockwell em seu trabalho. Que fazem
sentido na medida em que refletem questões da vida e do modo
de pensar do cidadão norte-americano, que se vê exposto,

Fig. 18: Frank Capra

traduzido e desnudo – logo, compreendido e inserido de alguma
forma – nos jornais e nas revistas. Ver-se nas ilustrações é ver
seus iguais. Legitima a si e ao grupo, toma força e transforma em
verdade. Talvez a esperança estivesse presente nesta confluência,
a de não estar só. Existência justificada pelo social, ideia de
conjunto e de nação – no caso, a que é vencedora, pujante e
invejável –, os Estados Unidos da América.

1.5.2 Frank Capra e a crítica aos valores
Frank Capra (1897-1991), cineasta nascido na Itália e
naturalizado norte-americano, produziu filmes de notável
importância para a indústria do entretenimento nos EUA, com o
reconhecimento obtido através de bilheteria e de prêmios ao

Fig. 19: Cartaz do filme Dama
por um dia

longo de sua carreira. Na medida em que “[...] os filmes
ajudaram a expandir ideias e informação” (BARNES & RUEDI,
1950:524), este cineasta abordou temáticas delicadas em algumas
de suas obras, nas quais realizava simultaneamente o
encantamento – através do humor, da emoção e dos afetos – e a
crítica aos valores que impregnavam o modo de viver daquele
país que o acolhera.
Por exemplo, a construção de representações de valor
social, a discriminação econômica e o valor do indivíduo são

Fig. 20: Cena do filme Dama
por um dia, em que a
protagonista, a atriz Bette
Davis, escreve para sua filha
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temáticas apresentadas no filme Dama por um dia.36 Nele, a
protagonista trabalha como vendedora de flores, é pobre e cultiva
bons amigos. Tudo o que obtém do trabalho é direcionado para
custear sua única filha, que estuda em colégio suíço para moças
de fina classe. Em cartas, mente para ela sobre sua condição e
não a vê por anos, apregoando estar sempre atarefada demais
para viajar (FIG. 20). A trama se desenrola quando a filha – e seu
milionário noivo – decidem visitar a senhora, que precisa fingirse de rica e preparar seus amigos rotos para uma recepção
elegante. A partir do protocolo de análise proposto nesta
pesquisa, o diretor estabeleceu a reflexão e a crítica aos seguintes

Fig. 21: Cartaz do filme Sua
esposa e o mundo

aspectos: desejo e vivência da felicidade, vitalidade, trabalho,
privacidade, consciência das necessidades humanas, habilidades
voltadas à ação cívica e prática democrática.
Os jogos de poder relacionados à política foram alvo de
Capra em diversos filmes, tais como A mulher faz o homem37 e
Adorável vagabundo.38 Por exemplo, na trama de Sua esposa e o
mundo (FIG. 21),39 o diretor expôs os conflitos gerados pela
indicação de um industrial à uma chapa eleitoral para a
presidência do país, o que o obrigará a se reaproximar de sua
esposa, com quem mantinha a aparência de um casamento
normal. O cinismo das estratégias propostas pelos assessores,

Fig. 22: Os atores Spencer Tracy
e Katharine Hepburn,
protagonistas do filme Sua
esposa e o mundo

enquanto o casal se redescobre afetivamente, ironizam o modo
com a sociedade norte-americana crê nas Instituições (FIG. 22).
Capra, com este perfil de filmes, criticava ideias relativas aos
direitos civis e à liberdade, à coletividade, ao trabalho, à
vitalidade, ao desejo e à vivência da felicidade, e também à
competitividade. E apresentava o outro lado dos valores
democráticos, da prática democrática, da consciência das
Fig. 23: Cartaz do filme Loucura
americana

36

Titulo original: Pocketfull of Miracles. Produção de 1961, refilmagem de Lady for a day (1929).
Titulo original: Mr. Smith goes to Washington. Produção de 1939.
38
Titulo original: Meet John Doe. Produção de 1941.
39
Titulo original: State of the Union. Produção de 1948.
37
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necessidades humanas e habilidades voltadas à ação cívica que
embalam a figura do bom cidadão.
O sistema capitalista fundamentado no poder financeiro
esteve sob as lentes de Capra em filmes como O galante Mr.
Deeds40 e Loucura Americana (FIG. 23).41 Especificamente neste
último, por exemplo, a crença na cidadania e nos valores que
fundaram àquela nação – tais como a liberdade, a democracia e a
solidez no sistema financeiro – são colocadas à prova com a
quebra da Bolsa de Valores em 1929. O discurso oportuno e
oportunista do protagonista baseado em honra e boas práticas

Fig. 24: Cartaz do filme A
felicidade não se compra

manteriam vivo o modelo de prosperidade que construiu a pujança
dos Estados Unidos. Ressaltavam-se, pois, os direitos civis e a
liberdade, a coletividade, o trabalho, o desejo e a vivência da
felicidade e a competitividade. E validavam-se, do modelo de bom
cidadão, os valores democráticos, a prática democrática, a
consciência das necessidades humanas e as habilidades voltadas à
ação cívica.
Algumas produções de Capra estimulam a reflexão no real
sentido da vida. O mundo ideal de Horizonte perdido42 espelha
tanto o desejo pela felicidade projetada na Vida Eterna –
fundamento do Cristianismo –, como uma irônica comparação com
a perfeição modelar dos Estados Unidos. No filme A felicidade
não se compra (FIG. 24)43 é possível encontrar um retrato crítico
de

valores

–

como

acomodação,

usura,

provincianismo,

religiosidade – que se dissimula nos acordes de sentimentos nobres
e honrados. Esta oportuna temática, por voltar a tratar de

Fig. 25 e 26: Cenas do filme A
felicidade não se compra, que
mostram o retrato familiar e
social idílico

fundamentos da sociedade norte-americana justamente no pósSegunda Guerra Mundial, promove o questionamento de valores
em uma noite de Natal, confrontando o altruísmo com o jogo de
interesses financeiros na bucólica cidadezinha de Bedford Falls
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Titulo original: Mr. Deeds goes to town. Produção de 1936.
Titulo original: American Madness. Produção de 1932.
42
Titulo original: Lost horizon. Produção de 1937.
43
Titulo original: It‟s a wonderful life. Produção de 1946.
41

78

(FIG. 25 e 26). A mensagem reside em não questionar a validade dos bons sentimentos, mas,
sim, lembrar que, apesar deles, há sempre uma decisão a ser tomada e que este percurso
obriga, por vezes, a que não se faça necessariamente o que se desejava antes, sob o preço de
frustrações e de dor. Neste sentido, o protagonista é mediado por um aspirante a anjo, bastante
trapalhão. Percebe-se, pois, que são tocados aspectos do jeito de viver norte-americano –
como a fundamentação religiosa, os direitos civis e a liberdade, o trabalho, o desejo e a
vivência da felicidade e a competitividade – e características do modelo de bom cidadão –
como os valores democráticos, a prática democrática e a consciência das necessidades
humanas.

1.5.3 O modelo na sala de estar através dos seriados de TV
O poder de um chefe de família, em seu terno, guiando seu automóvel modelo rabo de
peixe, indo para o trabalho garantir a subsistência de seu lar. O poder da mulher, esposa e
mãe, com a capacidade de organizar e de manter sua casa e seu núcleo familiar em perfeita
ordem, contando para tal tarefa com inúmeros produtos e aparelhos eletrodomésticos, que
permitiam seu uso ainda que vestisse belas e elegantes saias armadas. As famílias unidas, os
amigos de bairro, o sonho conquistado da faculdade, a hipoteca que possibilitaria acesso à
casa própria, os filhos, a comida congelada, eventualmente uma profissão glamourosa.
Imagens contundentes de um estilo de vida, presentes na vida cotidiana, nas ruas e nos
veículos de comunicação. Estereótipos que estabeleciam padrões de comportamento e de
desejabilidade. Imagens difundidas não apenas no rádio, nas revistas e no cinema, como
explica o historiador Nicolau Sevcenko:

Fig. 27: A centralidade da TV e da família

Após a Segunda Guerra, a TV se torna o centro da
vida cultural, com algumas poucas redes controlando
os mercados nacionais e, nesse sentido, operando
como grandes máquinas de engenharia do imaginário
coletivo, por meio das quais se massificavam
simultaneamente os valores da Guerra Fria e do
consumo. O enorme potencial para a informação, o
esclarecimento e a ação transformadora que existe
latente nesse estratégico veículo de comunicação
raras vezes se manifesta, em meio aos rígidos
mecanismos políticos e mercadológicos que o
controlam. (2001:125)
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Desta forma, em cada sala onde ocupava um local de
prestígio – quase totêmico –, a TV se incumbiu de ampliar o
escopo das representações de um estilo de vida promissor e de
um cidadão consumidor, levando para dentro dos lares a
projeção do que seria esta vida modelar, como pode ser
constatado na Figura 27. Vida que se materializava na tela
em aspectos como composição familiar, resolução de
dificuldades,

desejos

e

materialização

de

Fig. 28: Os protagonistas Lucille
Ball e Desi Arnaz, casados também
na vida real

conforto,

estabilidade e reconhecimento de um life style. Cabe, pois,
nesta etapa do trabalho, investigar a promissora proposta de
estilo de vida inserida nos populares seriados de TV e o modo
como traduziam os momentos e contextos em que foram
produzidos.

1.5.3.1 I love Lucy:44 o desejo e os impactos de um novo
estilo de vida
I love Lucy é um exemplo deste tipo de programa.
Seriado veiculado nos Estados Unidos entre os anos de 1951 a

Fig. 29: Cena do seriado I love
Lucy, remontando a imagem de
família em seu carro – ver Fig. 1

1957, apresentava uma atrapalhada dona de casa classe média,
Lucy (interpretada pela atriz Lucille Ball), que vive às mais
diversas situações em seu casamento, trabalho e contatos
sociais, sublinhando um modelo desejado por ela de vida – de
posses, de status e de reconhecimento. Poderia se dizer, em
termos atuais, que ela seria uma wanna be, ou seja, quem está
em busca de algo sob a ótica do consumo e da representação
por ele aferida, em termos de ascensão social. É possível
cogitar a hipótese de que Lucy refletia seu tempo, espantada
com a tecnologia e a disponibilidade de bens, desejosa de têlos, mas, por vezes, impossibilitada por questões financeiras
ou por outras prioridades. Muitos episódios trataram de
formas de ganhar dinheiro ou de obter trabalho, sempre com o

44

Fig. 30: Cena do seriado I love
Lucy, na qual pode ser observada a
composição de seu apartamento –
ao estilo classe média

Título original: I love Lucy.

80

objetivo de melhorar o padrão de vida – o que se contrapunha à
visão machista de seu marido, Ricky (o ator Desi Arnaz), que por
ser porto-riquenho, não aferia ao homem médio americano tal
traço pouco meritório.
Em diferentes episódios, situações cotidianas refletiam
imagens do desejo e de valores pessoais. Foram bons exemplos,
àqueles que trouxeram questões como frequentar lugares
charmosos e caros, como o clube Copacabana;45 fazer dinheiro
como artista quando as contas estão atrasadas;46 a redecoração da
casa,47 para o que ela e Ricky entram em um concurso para
ganhar móveis novos, e o sonho de mudar para locais idílicos,
como Connecticut.

48

Em um simbólico episódio, Pionner

Fig. 31: Cartaz do filme Lua de
mel agitada

women,49 cuja trama girava em torno de uma aposta: frente ao
desejo por produtos eletrodomésticos modernos de Lucy e sua
amiga, os maridos querem provar que conseguem viver sem
inventos lançados no Século XX – uma clara relação ao consumo.
Cabe ressaltar que o sucesso de I love Lucy possibilitou
sua transposição para o cinema – os artistas eram os mesmos,
agiam como os personagens, mas não eram Lucy e Ricky. Um
dos filmes da dupla, Lua de mel agitada,50 desfiava as
atribulações vividas do casal, que viaja após o casamento
conduzindo sua casa moderna, no caso um trailer enorme, por
estradas pouco adaptadas às dimensões do veículo e à falta de

Fig. 32: Cena do filme Lua de
mel agitada

prática dos condutores (FIGS. 32 e 33). A comédia apregoava a
praticidade e a comodidade do trailer, que possuía linhas
aerodinâmicas para a época, sugerindo um tom futurista.
Entretanto, é sabido que este tipo de veículo, quando usado como
moradia é, via de regra, uma alternativa para indivíduos sem
condições financeiras de morar em casas ou apartamentos. Ainda
45

Fig. 33: Cena do filme Lua de
mel agitada, na qual pode ser
vista a dimensão do trailer

Episódio: The girls want to go to the nightclub, exibido em outubro de 1951, nos EUA.
Episódio: The quiz show, exibido em novembro de 1951, nos EUA.
47
Episódio: Redecorating, exibido em novembro de 1952, nos EUA.
48
Episódio: Lucy wants to move to the country, exibido em janeiro de 1957, nos EUA.
49
Exibido em março de 1952, nos EUA.
50
Título original: The long, long trailer. Produção de 1953.
46
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assim, compunha um modelo aceitável e que dialogava com
parcelas maiores de espectadores.
Entende-se, desse modo, que o desejo, o movimento e a
projeção explícita eram marcas da personagem. O deslumbre pelo
novo, os aspectos aspiracionais da protagonista e o buscar pelo
novo estilo de vida retrataram o contexto dos anos 1950 para a
classe média norte-americana. Com base no protocolo de
análise, a narrativa do seriado I love Lucy reflete aspectos como
desejo e vivência da felicidade, grupos sociais, trabalho,
vitalidade, valores democráticos e consciência das necessidades
humanas.

Fig. 34: A família Stevens,
personagens de A Feiticeira:
James, Tabatha e Samantha

1.5.3.2 A Feiticeira51 e a materialização do estilo de vida
As imagens do American way of life puderam ser mais
fortemente visualizadas em produtos midiáticos da primeira
metade da década de 1960. Como em outro seriado norteamericano consagrado, A Feiticeira, veiculado naquele país entre
os anos de 1964 a 1972, apresentava uma modelar dona de casa,
Samantha (interpretada pela atriz Elizabeth Montgomery), que
possui tudo o que deseja: um marido apaixonado e dedicado,
família (FIG. 34), casa no subúrbio nova-iorquino, itens de

Fig. 35: Cena de A Feiticeira: a
casa de Samantha

consumo de última moda, elegância, beleza e (depois) filhos. Ela
poderia, de fato, desejar e realizar tudo, pois é uma feiticeira, mas
se recusa a usar seus poderes para conseguir algo a mais que sua
invejada vida já contempla. Apregoava que a vida normal é mais
importante e real, algo que soava bem a tantas mulheres – não só
daquele país –, acomodadas ou impossibilitadas de viverem de tal
maneira, ou ainda, referendando o que outras já experimentavam.
Samantha relacionava-se de modo muito casual com as
comodidades da vida moderna. Ela se mostrava mais centrada,
sem deslumbramentos. Era a vida prometida a quem labuta e faz
51

Título original: Bewitched. Lançado nos Estados Unidos em 17/09/1964.

Fig. 36: Cena de A Feiticeira: a
moderna cozinha
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sua parte como filho de Deus e como parte de uma nação promissora e vencedora. Logo, a
visibilidade de sua vida exalta o modelo de casa, casamento, família e atitudes esperadas por
uma dona de casa norte-americana, bem ajustada à vida moderna e feliz. Ela morava num
subúrbio em casa confortável, que para pessoas de outros países até poderia sugerir riqueza –
todavia, é apenas uma boa casa de classe média suburbana para àquela sociedade (FIG. 35).
O compreensível espaço mais moderno desta casa é a cozinha (FIG. 36), onde invejáveis
equipamentos e eletrodomésticos dão conta de justificar a exemplaridade da tecnologia e da
praticidade. Note-se que Samantha prefere usar seu tempo e esforço para cozinhar, enquanto
poderia fazer surgir o melhor jantar num passe de mágica.
São os demais personagens que estabeleciam o contraponto com o que advinha das
imagens de vida idealizada e de consumo. James, seu marido (o ator Dick York na primeira
temporada da série), é publicitário, no auge do impulso desta atividade no mundo. Endora (a
atriz Agnes Moorehead), sua mãe e igualmente feiticeira,52 valoriza a obtenção do que se quer
através da magia – contraponto à Samantha que, esposa ideal, faz por onde para obter o que
quer e precisa como qualquer mortal. Seu pai, Maurice, um mago, encarna o aristocrata, a
elegância e o gosto pelos bons prazeres da vida. Agnes, sua vizinha, é uma loser e não obtém
sucesso em suas empreitadas porque mantém a premissa da ostensiva comparação e
preocupação com os outros – infringindo uma regra de ouro da sociedade norte-americana, o
direito à privacidade.
Com base no protocolo de análise, a narrativa de A Feiticeira reflete os seguintes
aspectos: desejo e vivência da felicidade, trabalho, grupos sociais, privacidade, valores
democráticos, reconhecimento de problemas, proposta de soluções e consciência das
necessidades humanas.

1.5.4 O modelo inserido em campanhas publicitárias
A possibilidade de ser a partir do ter: esta é a proposta feita e concretizada pela
propaganda. Seu discurso protagoniza o consumo de bens, serviços, aspirações pessoais e
promessas de reconhecimento e de pertencimento a grupos sociais. E que, quando inserido no
bem a ser adquirido “criam uma identidade social que é comunicada aos outros”
(SOLOMON, 2002:145), como apontado por Douglas Kellner:
52

N. do A.: Uma das brincadeiras promovidas nos episódios é Endora ser chamada de bruxa, enquanto
encarnação de uma sogra com problemas de relacionamento com o genro. Trata-se de outra imagem do
imaginário social.

83

Assim como ocorre com as narrativas da televisão, pode-se dizer que a
publicidade também põe à disposição alguns equivalentes funcionais do
mito. Do mesmo modo que os mitos, as propagandas frequentemente
solucionam contradições sociais, fornecem modelos de identidade e
enaltecem a ordem social vigente. [...] A publicidade forma sistemas textuais
com componentes básicos inter-relacionados de tal maneira que apresentem
o produto sob luzes positivas. (KELLNER, 2001:299/300)

Assim, a imagem construída em meados do Século XX era de satisfação e de encontro
daquilo que objetivamente se necessitava e que emocionalmente se delineava como projetivo:
O crescente desenvolvimento das mídias possibilitou a penetração cada vez
maior das mensagens publicitárias em lares e em mentes, criando um modo
familiar de estabelecer sua mensagem. O caráter massivo que a televisão
assume, [...] consolidou alguns elementos que podem ser considerados
constitutivos desta forma de comunicação – de origem técnica e
comportamental –, estabelecendo uma ponte entre a atividade de oferecer
bens que significam mais do que suas características funcionais, ou seja,
instâncias sociais e emocionais, relacionadas muitas vezes à ideia de
sucesso. A questão do progresso pessoal como direito e oportunidade, mérito
das pessoas que se esforçam e que cumprem os desígnios de Deus, inclusive
o de prosperar a partir de seus dons, é um marco fundamental da sociedade
norte-americana. (CUNHA, 2012:85)

Esta “associação entre consumo e estilo de vida é uma forte marca da lógica do
capitalismo [...] [deste período,] quando o sistema se orienta cada vez menos para a produção
e mais para a esfera do consumo” (ENNE, 2006:22), fazendo com que:
[...] [em] cada anúncio [vendam-se], significativamente, mais estilos de vida,
visões de mundo, sensações, emoções, relações humanas, sistemas de
classificação do que bens de consumo efetivamente anunciados. (ROCHA,
2006:16)

Neste sentido, o recorte específico da década de 1950 – e com continuidade na
primeira metade dos anos 1960 – apresenta oportunas campanhas publicitárias veiculadas nos
Estados Unidos que retrataram imagens de um estilo de vida progressista, belo, perfeito,
moderno, balsâmico e modelar. Residências, mobiliários, eletrodomésticos, automóveis,
vestuário, produtos para higiene, bebidas, viagens, cigarros e cartões de crédito foram
protagonistas em anúncios e comerciais publicitários, os quais capitalizavam sua necessária
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aquisição por compor o modelo americano de viver. Deste rol, alguns exemplos icônicos –
como carros, refrigerantes e itens para o lar –, pesquisados na mídia impressa norteamericana, serão analisados com base no protocolo anteriormente estabelecido neste projeto.

1.5.4.1 O refrigerante high-society
A marca norte-americana de refrigerantes Pepsi-Cola, veiculou a campanha
publicitária Be sociable – “Seja sociável” – entre 1958 e 1961. Seu discurso claramente
estabelecia a relação entre o ser sociável e a ideia de compor um grupo social, uma parte
diferenciada da sociedade. Valores como diversão, eventos, elegância, bons modos, vida em
grupo e tradição foram acentuados em inúmeros anúncios, emoldurados em belas ilustrações
que, em intenção, poderiam sugerir inspiração nas lógicas de Norman Rockwell e legitimar as
projeções do homem médio norte-americano. Roger Enrico, que foi presidente da Pepsico
International na década de 1980, explica que “era uma campanha de alta classe, com homens
de cabelos grisalhos cortados rente dançando com esposas de vestido de tafetá” (1986:29).
(FIG. 37)
Observa-se que a vida familiar, palco para o consumo de refrigerantes, é retratada por
imagens que transformam este ambiente em coletivo social, com festas elegantes, pessoas
elegantes e atitudes elegantes – festas nas quais, normalmente, encontram-se mais bebidas
alcoólicas do que refrigerantes. O resgate de cocktails e de ambientes sociais servem para
legitimar um jeito de viver mais desejável que sugere elegância, superioridade e prosperidade.
Expõe a intimidade entre o elegante e o distintivo com o Natal, os aniversários de família, os
amigos, a praia, o casamento, por exemplo (FIGS. 38 a 42). Ao mesmo tempo em que a
inserção projetiva do refrigerante em ambientes sofisticados dos anúncios não deixa de ser
uma forma de democratizar o high-society – afinal, todos podem progredir nos Estados
Unidos.

Fig. 37: Campanha “Be
sociable!”: estilo e distinção

Fig. 38: Campanha “Be
sociable!”: Natal sofisticado

Fig. 39: Campanha “Be
sociable!”: aniversário e amigos
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Fig. 40: Campanha “Be sociable!”:
casamento e reforço de valores

Fig. 41: Campanha “Be sociable!”:
amigos e flerte, carro e festa

Fig. 42: Campanha “Be sociable!”:
praia e lazer

Reforçava-se, assim, a lógica do desejo e da vivência da felicidade, a coletividade e a
vitalidade, a consciência das necessidades humanas, as habilidades voltadas à ação cívica e os
valores democráticos.

1.5.4.2 A autonomia e o poder de um automóvel
Desde Henry Ford – fundador da Ford Motor Company nos primórdios do Século XX,
cada vez mais a popularização e a motorização da população norte-americana tornou-se marca
indelével dos Estados Unidos – a ponto de “[...] em 1960, 75% dos operários deslocam-se
para os seus locais de trabalho nas suas viaturas particulares” (MELANDRI, 2006:183).
Por sua vez, a marca de automóveis Chevrolet, ao longo da década de 1950, divulgou
diversos modelos produzidos por esta indústria. Chama a atenção o apuro com o qual os BelAir eram apresentados nas campanhas publicitárias. Tratava-se de uma linha de carros
potente, bonita, confortável e com o importante sinalizador de preço mais acessível.
Exatamente por essa característica, não poderia sinalizar menor distinção. Note-se que o nome
da linha é o mesmo de um dos bairros mais sofisticados da cidade de Los Angeles.
Como muitos concorrentes, os anúncios do Chevrolet Bel-Air associavam o ato de
guiar um automóvel ao poder de guiar a vida de forma elegante, potente, segura, divertida,
bela e, porque não, invejável (FIGS. 43, 44 e 45). O carro funcionava como distintivo de
autonomia, de diferenciação e de poder para o homem médio norte-americano. Vendia-se
espaço interno e potência de motor, ao mesmo tempo em que se ressaltavam atividades
familiares a partir do veículo, por exemplo. Entretanto, detalhes importantes nos discursos
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implícitos nestas peças cumpriam a missão de aferir status a um produto mais simples – tal
como o tipo de residência em que o carro estava estacionado à frente (FIGS. 45 e 46), a
desejabilidade que pode despertar em outrem ou a deferência de empregados diante do carro.
Por fim, as ilustrações dos referidos anúncios atestam a lógica do desejo e da vivência
da felicidade, trabalho, direitos civis, liberdade, vitalidade, valores democráticos e consciência
das necessidades humanas.

Fig. 43: Campanha do
Chevrolet Bel-Air: potência

Fig. 46: Campanha do
Chevrolet Bel-Air: distinção e
status

Fig. 44: Campanha do
Chevrolet Bel-Air: diversão
e segurança

Fig. 47: Campanha do
Chevrolet Bel-Air: distinção e
status

Fig. 45: Campanha do
Chevrolet Bel-Air:
desejabilidade

Fig. 48: Campanha do
Chevrolet Bel-Air:
funcionalidades, liberdade e
escolha
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1.5.4.3 A sofisticação do castelo
Ao vender produtos para o lar, seus fabricantes tocavam um princípio que reúne
valores incontestes do ideal da sociedade norte-americana: família, privacidade e religiosidade
(o lar é sagrado, ainda que desprovido oficialmente de uma religião). A centralidade da vida
do bom cidadão norte-americano estava na sua casa, este espaço inviolável e preservado pela
Lei. Com a tecnologia e a pujança econômica, ter o maior conforto possível era não apenas
mandatório, mas também discriminatório. Tal como a casa de Samantha Stevens – a
protagonista da série A Feiticeira –, toda a modernidade era possível para pessoas comuns.
Nas mãos de habilidosos publicitários, produtos eletrodomésticos que facilitavam as
atividades comezinhas como cozinhar e limpar, surgiam em anúncios que sugeriam
desejabilidade dos benefícios por eles oferecidos. Em outras palavras, um aspirador de pó
seria capaz de provocar encantamento por oferecer mais praticidade e modernidade à vida da
dona de casa (FIG. 49) – que, talvez, por ter este tipo de expressão, estivesse mais longe de
um estereótipo considerado moderno.
Por sua vez, a promessa de progresso estaria tangibilizada no conforto e na tecnologia,
sinais da pujança do povo que busca continuamente melhorar suas condições de vida. Eram
produtos que participavam da diversão – como televisores e aparelhos de som (FIG. 50) – e
que criavam distinção por suas cores, design e decoração, por exemplo. Mulheres
sofisticadamente vestidas ao lado de louças sanitárias atestavam estilo e moda até para as
áreas mais íntimas da casa (FIG. 51).
O discurso publicitário operava verdadeira magia ao enfatizar a praticidade moderna –
valor importante para o indivíduo inteligente e perspicaz –, com a finalidade de divulgar itens
para espaços pequenos, como sofás-camas – e adquiria tom glamourizado em campanhas com
esta perspectiva (FIGS. 52 e 53).
Mediante o protocolo de análise, reforçavam-se, assim, a lógica do desejo, a vivência
da felicidade e da privacidade, os valores democráticos, o reconhecimento de problemas, a
proposta de soluções e a consciência das necessidades humanas.
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Fig. 49: Anúncio de aspirador de
pó: alta desejabilidade e prazer
para a dona de casa

Fig. 51: Anúncio de louças
sanitárias: cores, roupas e
mulheres sofisticadas

Fig. 50: Anúncio de televisores:
modelos
para
todas
as
decorações

Fig. 52: Anúncio de sofá-cama:
praticidade justifica a falta de espaço

a

Fig. 53: Anúncio de mesa: a elegância da
simplicidade
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Ao reforçar a importância e
[...] o poder de consumo do homem [a propaganda] coloca diante [dele] o
objetivo de uma casa melhor, de roupas melhores, de comida melhor para si
e para a sua família. Ela estimula o esforço individual e a produção maior.
(OGILVY, 1993:170)

E penetrava, assim – mais e mais –, na vida cotidiana a sinalização de “[...] algo
melhor, mediante sua atitude. Prometia-se um avanço, um progresso, aquele que é seu direito
legítimo, de acordo com o modelo fomentado pela sociedade norte-americana” (CUNHA,
2012:88). Prevalecia, assim, a fundamentação religiosa na medida em que esta também
amparava a perspectiva do desenvolvimento, o que se banhava na concepção dos valores
democráticos. A relação com os grupos sociais – no campo da coletividade –, tanto poderia
sinalizar o uso do bem na sociedade como no âmbito privado, para seu próprio deleite ou para
estimular a percepção no outro do que gostaria que vissem de si mesmos.

1.5.5 A referência nos livros
Uma simbólica concretização desta referência pode ser encontrada n‟O livro de
etiqueta de Amy Vanderbilt, publicado pela primeira vez em 1958, com tradução para várias
línguas e editado em diversos países. Amy Vanderbilt,53 descendente de uma das famílias
mais ricas dos Estados Unidos, não omitia este fato e esbanjava regras para todos que
quisessem viver como se deveria viver, evidentemente à luz de sua experiência como
milionária e como norte-americana. Tratava-se, pois, de uma referência oriunda do mais alto
degrau do “sonho americano”, apregoado por quem fazia parte do modelo a ser seguido e
mimetizado.
A estirpe da autora se fazia presente nas nuances de cada orientação dada neste livro,
que partiam do comportamento à mesa até a postura indicada a mulheres que já trabalhavam
fora do lar. Do arrumar a mesa a uma mala de viagens. Tudo isso em tom coloquial e
intencionalmente objetivo e acessível a todos os perfis de leitores, como pode ser encontrado
nas páginas iniciais da edição brasileira de 1962:
Quem necessita de um livro de etiqueta? Todo mundo necessita. A mais
simples família, desejando mover-se um pouquinho que seja num mundo
mais amplo, precisa conhecer no mínimo as regras elementares. Até mesmo
os mais sofisticados homens e mulheres, habituados a uma grande variedade
53

N. do A.: A norte-americana Amy Vanderbilt (1908-1974) trabalhou em programas de rádio e TV, além de
escrever sobre comportamento e etiqueta social.
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de regras sociais, podem pretender lembrar-se de simples detalhes de
etiqueta aplicáveis a esta ou àquela contingência social. [...] A palavra
“etiqueta” não é, em verdade, adequada para todas as coisas que eu tentei
abordar, [...] expressa muito mais do que “maneiras”, o modo pelo qual nós
fazemos as coisas. [...] Porque todos nós devemos aprender as regras da vida
em comunidade, qualquer que seja a sociedade em que nos encontremos.
(VANDERBILT, 1962: XIX-XX)

Desta

forma,

Amy

Vanderbilt

disseminava e validava a atitude já prevista
pelos cânones religiosos – fazer para ter, não
ostentar, ser generoso e compartilhar. Mas,
mantinha a ideia de que a prosperidade
transformada em gestos e obras – e, por que
não, através de bens – era a medida para algo
concreto, genuíno, honesto e replicável,
apenas por pessoas com sensibilidade e de
bem. Tal como a capa da referida edição
brasileira (FIG. 54), que apresenta dois
casais – homens em black-tie e mulheres em
vestidos armados – em casa elegante, todos
loiros e belos. Uma referência a ser
considerada. Era a voz dos vencedores que
abria o democrático espaço da proximidade e
da prosperidade. Um abençoado modelo a ser

Fig. 54: Capa do livro de Amy Vanderbilt, edição de 1962

seguido e perseguido.

Peculiar e oportuno. Talvez seja esta uma boa descrição do momento pelo qual a
sociedade ocidental vivia na primeira metade do Século XX, em face a prevalência do
capitalismo, a referencialização burguesa, a importância do aspecto público – e as
visibilidades –, além de conflitos e transições políticas internacionais. Tal contexto tomou
maiores proporções a partir da Segunda Guerra Mundial, após a qual, os eixos político e
econômico reconfiguraram-se e consolidaram o padrão que perdura, em parte, até hoje.
91

Tratava-se de um contexto passível de ser traduzido e compreendido através das
imagens construídas simbolicamente através de aspectos, grupos, sujeitos e valores, os quais
foram semente e agente fertilizador da comunicação. Manifestações que se consolidavam
midiaticamente – como exemplificado neste Capítulo –, tendo em mente que
[...] toda sociedade elabora para si um sistema de representação coletiva,
constituída de idéias-imagens que formam como que um esquema de
referência para a vida e a compreensão do mundo. Este imaginário social,
assim constituído, dá legitimidade à ordem vigente, orienta condutas, pauta e
hierarquiza os valores, estabelece as metas e constrói seus mitos.
(PESAVENTO, 1997:14)

Entretanto, ao compreender que
[...] mais que mera diversão ou entretenimento, o que essa indústria fornece,
ao custo de alguns trocados, são porções rigorosamente quantificadas de
fantasia, desejo e euforia, para criaturas cujas condições de vida as tornam
carentes e sequiosas delas. (SEVCENKO, 2001:81)

Desse modo, coloca-se mister a reflexão: se, por um lado, os produtos midiáticos
reproduziram os aspectos positivos e idealizados do estilo de vida norte-americano, havia
também características e reflexos oriundos do mesmo contexto e que não coadunavam com a
perfeição do modelo aspiracional e disseminado – e que não eram inseridos clara ou
ostensivamente nos mesmos produtos midiáticos. Mas que faziam parte da vida e da
sociedade norte-americana nos anos 1950 e que, de alguma forma, estavam ali, presentes.
Especialmente para tornarem filmes, seriados, programas de rádio, jornais, revistas e
campanhas publicitárias fontes de produção de sentido e, assim, melhor dialogar com
espectadores, leitores e ouvintes, como será tratado no Capítulo II da presente Tese.
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Capítulo II: O American way-of-feeling – imagens que emergem
de brechas do modelo idealizado

No período compreendido entre os anos de 1950 e 1960, a sociedade norte-americana,
a despeito de sua imagem modelar, vitoriosa e positiva projetada através de produtos
midiáticos, vivia um forte antagonismo. Em um extremo, a imagem de segurança, estabilidade
e bem-viver. Em outro, a impossibilidade de um único modelo de estilo de vida suprir todas
as demandas identitárias, humanas e sociais daquele contexto. A dicotomia e a tensão entre
desejo e possibilidade tiveram a capacidade de abrir brechas neste modelo (MORIN, 1999),
as quais permitiram o escape daquilo que não era contemplado pelo próprio modelo, mas que,
por sua vez, existiam e se faziam presentes no cotidiano daquele país. Em outras palavras, as
brechas evidenciaram o resultado do conflito gerado por tudo o que fora reprimido pelo
padrão modelar, ao mesmo tempo em que construíram outras referências possíveis para a
sociedade continuar seu curso e manter alguma forma de equilíbrio diante de tantas
demandas.
Edgar Morin (1999:127) explica que a centralidade de uma cultura de massas expõe
oposições que geram espaços de visibilidade e de legitimidade do que permanecia
aparentemente escamoteado. Tais espaços, por ele apontados como fendas, surgem das
tensões estruturais e cotidianas de uma sociedade. Tensões que poderiam ser, nas relações
sociais visíveis, frutos de imagens como: vida melhor versus insatisfação latente; trabalho
menos penoso versus trabalho desprovido de interesse; família menos opressiva versus
solidão opressiva; Estado liberal versus Estado assistencialista; progresso versus
irrefutabilidade da morte; ampliação das relações pessoais versus instabilidade das relações;
emancipação versus liberdade individual; castração versus novas neuroses, dentre outros. Para
Morin há uma questão central: poderiam estas fendas no modelo proposto socialmente – e
exposto massivamente – emanar imagens e representações que validassem o que não se
enquadra no padrão proposto por determinada sociedade? À esta indagação, ele responde:
[...] quando uma tendência se torna dominante e hegemônica, torna-se
consubstancial ao sistema. A tendência que o desenvolvimento industrial
representava em uma sociedade rural se torna, por aumento, consolidação e
enraizamento, o traço constitutivo das „sociedades industriais‟. A tendência
se torna traço constitutivo quando seu caráter fenomenal se inscreve no
dispositivo gerativo. A partir de então a morfogênese está realizada.
(1999:128/129)
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Esta perspectiva proposta por Morin, se observada à luz da temática da presente Tese –
consumo de imagens de estilo de vida – coaduna à reflexão de Rose de Melo Rocha sobre a
circulação destas imagens e sua inserção em sistemas sociais:
Se uma imagética do consumo é proposta como um exercício de reciclagem
do visível, de inventarização das imagens a partir dos rastros que deixam no
mundo e dele retiram, a cidadania visual diz respeito à constituição de
espaços político-comunicacionais de negociação e conflito. (MELO MELO
ROCHA, 2012:38)

Portanto, inventariar estes espaços de negociação e conflito possibilitaria a
compreensão (1) das brechas preconizadas por Morin; (2) da tangibilização de duplos que se
concretizam em imagens – e imaginários – representativas do poder ser e do querer ser no
campo individual e social, e (3) das imagens que emergem projetivamente ou
constitutivamente a partir das brechas em contextos que vivem transições – como no caso, os
Estados Unidos na década de 1950 –, às quais se constituem em representações com aderência
a estas transições ou como reflexo conservador a elas. E, assim, é possível identificar tais
representações derivadas destas brechas, concomitante ao modelo vigente no mainstream, e
identificar qual o papel a indústria cinematográfica e seus filmes desempenharam como canal
e espaço para tal exposição de imagens.

2.1 Os espaços para as brechas
Em termos de contexto, qual seria o outro lado da pujança, da esperança, da boa vida e
da prosperidade dos Estados Unidos na década de 1950 até o início da década de 1960? O que
escapava à imagem modelar amplamente propagada pela produção midiática àquele
momento?
Um primeiro olhar aponta para o fato de que um país com as dimensões territoriais e
populacionais dos Estados Unidos não poderia se constituir em um único modelo, em uma
sociedade hegemônica e em ideias de progresso iguais. Diferentes regiões, diferentes
características, diferentes questões sócio-politico-econômicas trazem em seu bojo tensões
proporcionalmente grandes e díspares para a constituição dos diferentes grupos sociais que, de
fato, constituem àquele país. Não que esta heterogeneidade ou que a existência de conflitos
sejam, em si, algo demeritório. Entretanto, a negação destas questões, sim. E isso se dá
através da invisibilidade do se colocar deslocado do status quo e das imagens totalizantes e
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idealizadas, veiculadas sobre a sociedade, além de gerar a ampliação das tensões derivadas
das contradições próprias de qualquer país.
Retomando o foco nos Estados Unidos em meados do Século XX, quais situações –
tensões e brechas – poderiam traduzir a premissa de Morin e de Melo Rocha? Diante do
progressivismo, da segurança e da igualdade, por exemplo, este período conviveu com o
conservadorismo, o belicismo e com limites à liberdade e ao pleno desenvolvimento de alguns
perfis sociais. E encontrou, nos diferentes meios de comunicação de massa, os espaços de
representação e de legitimação destas imagens.

Tensão 1: Segurança e belicismo
A segurança experienciada nos anos 1950 pela sociedade norte-americana advinha de
dois fatores principais: a vitória das Forças Aliadas na Segunda Guerra Mundial (1939-1945)
– e consequente supremacia política e econômica dos Estados Unidos – com a potencialidade
da conquista de produtos de consumo que tornavam a vida mais auspiciosa e consistente.
Acompanhada por altas taxas de crescimento populacional naquela década – estimada em
19%, ou seja, aproximadamente, 28,6 milhões de habitantes –, tratava-se de “um aumento em
volume total superior à de todas as décadas do século XX” (MAYO; NOHRIA, 2006:77). E
impulsionada pela expansão da oferta de bens e de serviços – e também das condições
financeiras para este tipo de consumo, da perspectiva de progresso e da concretização das
promessas de desenvolvimento pessoal, comprovou-se a crença de que nenhum outro
momento fora tão pródigo para os norte-americanos:
Foi comprando as mesmas casas, os mesmos eletrodomésticos, os mesmos
automóveis, as mesmas roupas, os mesmos discos e os mesmos livros que os
americanos puderam dar algum sentido a um mundo que, de outra forma,
lhes parecia caótico. Entre 1948 e 1958, foram construídas mais de 13
milhões de unidades habitacionais, a maior parte nos arredores das grandes
áreas metropolitanas, e todos esses lares tiveram que ser equipados com
produtos que expressassem a última palavra em conforto. (MAYO;
NOHRIA, 2006:76)

Contudo, a prosperidade almejada e obtida não estava circunscrita à capacidade – ou
necessidade – de consumo da população. O crescimento econômico também se amparava em
fatores externos, tais como a Guerra da Coréia e o suporte para a reconstrução e proteção da
Europa destruída pelo conflito mundial da década anterior. Com o agravamento das tensões
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com a União Soviética, no mesmo período, entram para a agenda social a ambiguidade dos
estados de espírito:
Dois temas mundiais [que] permearam a vida americana na década de 1950:
consumo e medo. De um lado, o racionamento e o alto sacrifício impostos
pela Guerra, na década de 1940, geraram uma demanda reprimida que veio a
desencadear-se furiosamente tão logo as empresas converteram suas
operações para a produção de bens de consumo. De outro lado, os
americanos viveram no receio permanente de que os comunistas
dominassem o mundo e da eclosão de outra guerra mundial – guerra que
seria definida não mais pelos antigos arsenais e frentes de combate, mas pela
era nuclear. (MAYO; NOHRIA, 2008:75)

Deste modo, o paralelismo temático justificou a promoção de outro tipo de
prosperidade, como pontua Pierre Melandri:
[...] o agravamento da situação internacional correspondeu, nos Estados
Unidos, a um aumento de prosperidade. De 13 bilhões de dólares em 19491959, as despesas do governo para a defesa passaram para 22 bilhões de
dólares em 1950-1951 e para 44 bilhões no ano fiscal de 1951-1952. Da
mesma forma, o PNB aumentou de 264 bilhões de dólares em 1950 para 339
bilhões em 1952. (2006:173)

Entretanto, mais importante que os reflexos em outras esferas políticas dos Estados
Unidos, o impacto social do estado de guerra iminente com a União Soviética – e a guerra
fria – produzia impactos diretos na população. Como Antonio Pedro Tota aponta, “o espírito
de unidade se consolidou [e] o elemento principal dessa coesão era o anticomunismo”
(2014:182), que, por exemplo, frente ao acelerado crescimento do já citado parque
habitacional, incluía uma preocupação, àquela época, para que os habitantes tivessem seus
[...] próprios abrigos antibomba. As providências para a construção desses
abrigos aceleraram-se com a publicação, pelo governo, do guia Você pode
sobreviver [(FIG. 55)], no início dos anos 50. O folheto trazia sugestões de
como preparar-se e resistir a um ataque atômico. O modo hipnótico como os
americanos foram estocando seus abrigos antibomba [(FIG. 56)], enquanto,
ao mesmo tempo, plantavam seus jardins padronizados, parece além da
imaginação. (MAYO; NOHRIA, 2006:76)
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Fig. 55: Guia Você pode sobreviver

Fig. 56: Manual para construção de bunker doméstico

Figs. 57 e 58: Manuais de
sobrevivência em caso de ataque
nuclear
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Além do guia Você pode sobreviver – e de outras peças de comunicação em forma de
impressos ou de audiovisual –, a comunicação apresentou diversos materiais com a finalidade
de tranquilizar a sociedade e de treinar pessoas para um eminente ataque nuclear [(FIGS. 57 e
58)]. Por sobre o aspecto educativo e social, havia um discurso ideológico implícito, que

partia da coesão nacional e que entregava um pedido de apoio àquela nervosa situação,
sempre partindo da supremacia norte-americana:
[...] duas diretrizes ajudavam a sustentar a integridade do país. Uma delas era
a fé inabalável de que qualquer desafio podia ser superado através da técnica
e da tecnologia. Outra, ensinada às crianças como uma antiga estória de
ninar, era o temor, compartilhado por todos, da aniquilação nuclear. O país
foi inundado por panfletos e propagandas veiculadas no rádio e na televisão.
Às pessoas em geral, mais às crianças, em particular, dava-se instruções no
caso de um ataque nuclear. Num filminho divulgado na década de 1950, as
crianças aprendiam que assim que vissem o clarão da explosão da bomba
atômica, deveriam jogar-se embaixo das carteiras e mesas e cobrir a cabeça,
“até que o perigo tenha acabado”. (TOTA, 2014:182)

Fato é que o referido contexto político potencializava o consumo específico de bens
que se relacionavam à sobrevivência em uma situação de conflito bélico. E demandava temor
frente à possível perda de todas as conquistas já obtidas:
A cultura do consumo na década de 1950 representou não apenas uma
transformação econômica, mas uma renovação estética. O que é peculiar,
essa inovação não significou o rompimento com um padrão anterior, mas, ao
contrário, cravou as bases de um modelo conservador levando a sociedade
americana a uma homogeneização generalizada. (TOTA, 2014:190)

O temor e a capacidade de comprar soluções mágicas – além da doutrinação – foram
retratados fielmente no filme De volta para o presente.54 A trama apresenta um típico casal
classe média norte-americano que permaneceu enterrado em um abrigo subterrâneo,
extremamente moderno e bem equipado, aguardando o fim da guerra mundial que,
erroneamente, imaginavam deflagrada em 1962 – logo após o Presidente John F. Kennedy se
posicionar fortemente contra a União Soviética, concomitante à queda de um avião militar
sobre sua casa. Quando se completa o tempo para a radiação dissipar – cerca de trinta e cinco
anos – fazem com que o filho Adam – nascido no abrigo e que não conhece a vida do lado de
54

Título original: Blast from the past. Produção de 1999. Direção de Hugh Wilson.
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fora – busque informações e gêneros de primeira necessidade para todos. Não sem o pai antes
dizer-lhe “você vai reconstruir a América como costumava ser”. Inicia-se, então, o processo
de inserção e de aculturação da família em um país
totalmente novo. Interessante observar os itens
indicados como fundamentais à sobrevivência –
estocados para as três décadas abaixo do solo – e
os comentários gerados pela contraposição do
medo passado e da insegurança diante do presente.
E que a casa original era reproduzida no bunker
doméstico, perpetuando a prosperidade e a
manutenção dos códigos e crenças, ainda que em
condições totalmente adversas – afinal, ali estava a
família, ali estavam os Estados Unidos. E como
ícone, esta casa é posteriormente reconstruída pelo
filho, em um loteamento afastado, para que o casal
possa viver naquilo que consideram o modelo
ideal de sua vida, do qual nunca desejaram abrir

Fig. 59: Cartaz do filme De volta para o presente

mão.

Tensão 2: Progresso e conservadorismo
As imagens divulgadas dos Estados Unidos progressista usualmente estavam
associadas ao consumo de bens que facilitavam e melhoravam a vida da população e ao bem
maior levado a outros pontos do planeta. Questões derivadas da quase obrigatoriedade em
sustentar o crescimento interno – reforço ideológico –, o crescimento externo – ampliação
ideológica – e os investimentos em defesa militar apresentavam alta conta para a economia e a
política norte-americana. A extrema exposição institucional e a necessária gestão de tantos
espaços a ocupar sugeriram manobras mais cuidadosas e menos ousadas. Especificamente e
progressivamente, na transição entre o pós-Segunda Guerra Mundial e o início dos anos 1960,
observa-se que
[...] a retórica se revelou como o substituto mais hábil de reais mudanças
políticas, [o Presidente Dwight] Eisenhower procura, não sem sucesso,
identificar-se à uma doutrina demasiado vaga para ser suscetível, no clima
de euforia social e econômica então predominante, de reunir à sua volta um
consenso quase geral: entre liberalismo e imobilismo, os americanos
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escolheram, nestes anos, a “via média” do “conservadorismo progressista”.
(MELANDRI, 2006:176)

Outrossim, analisar de modo ampliado a tônica do conservadorismo político e econômico
implica se defrontar com a população igualmente conservadora na seguinte ótica: ela não
desejava abrir mão dos itens recém-conquistados que imprimiam a condição de segurança e
de bem-viver. Impossível não poder usufruir dos bens de consumo discriminantes e
discriminadores e das benesses advindas destas posses – como, por exemplo, o clube de
campo próximo ao bairro planejado nos subúrbios, a poupança para a faculdade, as reuniões
nas Igrejas que aferiam prestígio aos congregados. Ou seja,
[...] sob o verniz da riqueza e prosperidade, a classe média americana
suprimia suas contradições com equivalente disposição. Uma vez que o fator
determinante da unidade nacional era a luta contra o comunismo, não é de
surpreender o surgimento de um clima de repúdio e paranoia a tudo o que
afastasse do “ideal americano”, entenda-se, um ideal de conformismo.
(TOTA, 2014:190)

Desta forma,
[...] o conformismo social era especialmente visível nos subúrbios em
expansão. Era a primeira vez que essa classe social [média] tornava-se
maioria no país, e seu domínio e poder de compra capacitavam-na a
influenciar toda uma série de padrões sociais. Por exemplo, o número de
membros das religiões oficiais alcançou novos picos. Entre 1950 e 1956, 5
milhões de membros foram acrescentados à Igreja Católica Romana e 8
milhões às várias denominações protestantes. (MAYO; NOHRIA, 2006:84)

Na perspectiva social, o conservadorismo também atuou diretamente naquilo que
Morin define como cultura da feminilidade, que “[...] desempenha um papel integrador que
confirma, instala, encerra a mulher no seu papel tradicional, abrindo-lhe apenas todas as
grandes válvulas do sonho e do romanesco” (1999:163). Entretanto, mais do que apenas
sonho ou independência, havia duas realidades: mulheres que já trabalhavam e se viam
impedidas de evoluir profissional e financeiramente – além de serem alvo de preconceitos – e
mulheres que tiveram que trabalhar durante a Segunda Guerra Mundial, que experimentaram
a autonomia e que, ao fim daquele conflito, tiveram que dar espaço aos homens-soldados que
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retornavam à Pátria – com graves doses de insatisfação e minimização de seu espaço cidadão.
A tônica de então – e que se sustenta até os tempos atuais – é descrita da seguinte forma:
O conservadorismo dos tempos fez muito para reprimir as conquistas
femininas no mercado de trabalho. Embora houvesse, mais do que nunca,
mulheres trabalhando, elas eram relegadas a posições subalternas e
ganhavam muito menos do que os homens em ocupações equivalentes.
(MAYO; NOHRIA, 2006:84)

Cabe ressaltar que, na construção narrativa de filmes, a pressão conservadora pode ser
encontrada, por exemplo, em abordagens e em construções temáticas relacionadas às
mulheres e aos jovens. Para os adolescentes, o
espaço foi construído paulatinamente na primeira
metade do Século XX em produtos como seriados e
filmes infantis. E para as mulheres, personagens
estereotipadas e problematizadas demonstravam
rigor

com

quem

tentava

galgar

espaços

diferenciados – como pode ser observado na
argumentação culposa adotada na divulgação do
filme sobre jovens problemáticos Mad youth (1939)
– os cartazes estampavam o questionamento As
mães modernas são culpadas pelas fugas selvagens
de seus filhos e de suas filhas? (TROPIANO, 2006).
Em tempo: as brechas em relação aos jovens e às
mulheres serão analisadas oportunamente neste
Capítulo.

Fig. 60: Cartaz do filme Mad youth

Por sua vez, o conservadorismo vigente à época golpeou a indústria cinematográfica
norte-americana por duas vezes: a quebra do sistema de estúdios e a instalação do Comitê de
Atividades Anticomunistas, como será apresentado a seguir.
O termo sistema de estúdios denominava o processo de produção e distribuição dos
filmes, ancorado em regras e práticas determinadas, fortemente controladas pelos estúdios de
cinema norte-americanos. Consistia, por exemplo, na venda de filmes aos exibidores em
“pacote” ou, ainda, antecipadamente e sem definir que títulos seriam enviados aos
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distribuidores, na fixação de preços, na imposição do tempo de permanência de filmes em
cartaz, em privilégios nos acordos com salas de exibição, na diferenciação de termos e
condições comerciais por perfil de exibidor e, ainda, na posse de salas exibidoras. “Em 1948,
os cinco principais estúdios foram denunciados pelo Supremo Tribunal dos Estados Unidos
por sua „conspiração de monopólio‟” (COUSINS, 2013:201). Cabe ressaltar que um pouco
antes, em 1940, os maiores e mais poderosos estúdios de Hollywood “controlavam 2.800 dos
17.500 cinemas existentes, ou seja, 16% do total, mas estes eram suficientes para o controle
de 75% das receitas” (MATTOS, 2003:15).55 O referido processo antitruste, inclusive, foi
chamado de Decreto Paramount, por ter sido este o primeiro estúdio a ser citado no referido
processo e “[...] forçado por lei a vender seus 1.450 cinemas no ano seguinte” (COUSINS,
2013:201). Comprovava-se o modo conservador da gestão pública em relação à apregoada
liberdade de mercado nos Estados Unidos.
O Comitê de Atividades Antiamericanas – House Un-American Activities Committee
(HUAC), liderado entre 1952 e 1956 pelo senador republicano Joseph McCarthy, promoveu
uma cruzada contra o comunismo, que “obrigou centenas de americanos a deporem sobre
supostas atividades de espionagem e subversão para os comunistas” (TOTA, 2014:192). Um
dos alvos mais visados era a indústria da comunicação, “submetendo os „suspeitos‟ a
insinuações ou acusações abertas, na sua maioria jamais comprovadas, a cineastas, escritores,
atores, diretores, músicos, jornalistas [...]” (TOTA, 2014:192) e que culminou com uma lista
negra, com nomes destes profissionais impossibilitados de trabalhar, não por força da lei, mas
por sanções indiretas e veladas de órgãos e entidades diversas, capazes de pressionar os
estúdios de cinema, por exemplo. A antecipação a este verdadeiro furor ideológico deu-se no
ano de 1947, quando “cinquenta chefes e produtores de estúdios concordaram em demitir
qualquer um de seus funcionários que não cooperasse com o novo Comitê [...]” (COUSINS,
2013:201). Um impacto econômico e, sobretudo, moral, posto que muitos profissionais
tiveram que trabalhar com pseudônimos, em subempregos ou deixar seu ofício para não
fenecer além do que já padeciam. Interessante observar que integrantes da indústria operaram
a favor das atividades do HUAC, seja por ideologia pessoal, ou por medo e pressão sofrida.56

55

N. do A.: Havia uma seleção de salas de exibição: em função de localização, dimensões maiores e estrutura,
algumas eram denominadas first run, ou seja, aquelas que recebiam primeiro os grandes lançamentos daquela
indústria.
56
N. do A.: Um retrato deste período histórico e dos dramas daqueles que sofreram perseguição moral e política
pode ser verificado no filme Trumbo: lista negra (Título original Trumbo, produzido em 2015 e dirigido por Jay
Roach) que narra a história do roteirista Dalton Trumbo, que foi um dos integrantes da lista negra de
Hollywood.
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Cabe pontuar que a cooperação dos estúdios ao HUAC também gerou filmes de
caráter ideológico como A cortina de ferro

57

– considerado o primeiro filme da Guerra Fria,

cuja trama gira em torno de uma história real de espionagem no Canadá –, A ameaça
vermelha 58 – que expõe o aliciamento comunista de um veterano de guerra norte-americano –
e Eu fui um comunista para o FBI

59

– calcado em um caso de agente infiltrado no Partido

Comunista. Contudo, “com orçamentos baratos e sem grandes estrelas, as peças de
propaganda dos estúdios pareciam quase uma desculpa” (KEMP, 2001:236).

2.2 Imagens e significações geradas pelas brechas
O conceito de brechas proposto por Edgar Morin permite sua correlação à
compreensão de estratégias geradas pela indústria do entretenimento em meados do Século
XX, como já fora aqui antecipado. Diferentemente de se constituir em uma resposta direta, o
efeito-resposta gerado por uma fenda acopla-se a aspectos constitutivos do contexto – leia-se,
tensões – que a faz emergir, dificultando, por vezes, a identificação da relação entre causa e
efeito.
Na mesma direção, Dieter Prokop propõe um olhar psicanalítico por sobre a
capacidade de fazer sentido em representações imagéticas. Se o papel de uma imagem, em
determinada situação, for considerado como efeito-resposta a uma fenda, esta construção
decerto auxiliará a análise da potencialidade projetiva e subjetiva inserida em produtos
midiáticos – massivos –, especialmente em filmes:
A fantasia é, antes de mais nada, a força para a satisfação alucinatória dos
desejos. Numa satisfação passada, realmente vivenciada, é revivida no seu
aspecto de vivência, para reduzir a tensão da necessidade. Este mecanismo,
em primeiro lugar espontâneo, forma a base do poder de imaginação. O
adulto sublima esta capacidade (1) por um lado, no sentido do agir
experimental em pensamento, de efeito controlado, ou seja, orientado à
realidade; (2) por outro, através da capacidade de “se colocar no lugar ou
outro”, portanto, de poder agir e entender socialmente, e, além disso, (3)
através de sonhos diurnos, de momentos separados da prática, isto é, de uma
articulação não orientada diretamente à comunicação. (PROKOP, 1986:171)

57

Título original: The iron curtain. Direção de Willian Wellman. Produzido em 1948.
Título original: Red manace. Dirigido por R. G. Springsteen. Produzido em 1949.
59
Título original: I was a communist for the FBI. Dirigido por Gordon Douglas. Produzido em 1951.
58
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Desse modo, o consumo de imagens ofertadas pela produção midiática transita por
dois eixos estruturantes que são a contextualização do fenômeno e a subjetividade que conecta
sujeitos e obras. A profunda pesquisa das imagens, ou melhor, do consumo das imagens
[...] é, portanto, pensar sobre ele como rotina, elemento simbólico no
discurso, experiência associada a outras tantas, imagem revestida de emoção,
lugar de troca de idéias, marca de passagem do tempo, espaço ocupado em
nosso imaginário. (ROCHA, 2004:76)

Totalmente conectado ao momento e ao contexto, mas igualmente instaurado no campo
simbólico de determinada sociedade. Em especial, por se entender que respostas são
representações que espelham tensões e que, ao mesmo tempo, servem ao sistema modelar do
grupo social ampliado para normatizar a polarização inicial e encontrar uma forma de diálogo,
de minimizar ou de equilibrar o conflito em si.
A partir destas prerrogativas, é possível observar algumas das manifestações
responsivas geradas pelo cinema norte-americano nos anos 1950 e estratégias adotadas por
aquela indústria para capitalizar respostas às denominadas fendas, tendo em perspectiva que
se tratam de representações geradas por conflitos entre paradigmas presentes em determinado
contexto social, cultural, político e mercadológico.

2.2.1 A descoberta do adolescente pelo cinema
A juvenilização da sociedade – e manifesta em filmes – ocorrida nos Estados Unidos
na segunda metade do Século XX já foi palco de inúmeras análises. Marcos históricos
apontam, com consistência e fundamentação, este momento de prosperidade e de transição
social como o espaço propício para tal fenômeno acontecer.
Em 1944, os americanos começaram a usar a palavra teenager para
descrever a categoria de jovens com idade entre 14 e 18 anos. Desde o
início, foi um termo de marketing usado por publicitários e fabricantes que
refletia o poder de consumo recentemente visível dos jovens. O fato de que,
pela primeira vez, os jovens se tornaram um público-alvo também
significava que eles tinham se transformado num grupo etário específico,
com rituais, direitos e exigências próprios. (SAVAGE, 2009:11)
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Entretanto, cabe pontuar que o que se manifestou àquela época teve início muito
tempo antes, posto que se trata de um processo iniciado na estruturação da sociedade burguesa
e urbana, concomitante a outras transformações advindas da modernidade, a partir do Século
XIX –, tais como as relações de trabalho, o espaço imaginário e aspiracional do trabalho em
si, os tênues limites entre público e privado e a dicotomia entre a diferenciação e a ideia de
distinção, a partir do consumo. Trata-se de gerações de norte-americanos que moldaram
sonhos e ideais inseridos na ideia maior de uma nação progressista e repleta de oportunidades.
Foram pais, avós e outros antepassados dos jovens dos anos 1950 que viveram – e, por que
não dizer, validaram – espaços que deflagaram a emergência dos jovens na referida época,
tarjados por um emblema: a adolescência. Tal ênfase é sublinhada por Edgar Morin ao
afirmar que “[...] é preciso reconhecer que o aparecimento sócio-histórico de uma „classe de
idade‟ adolescente e o surgimento de uma nova cultura juvenil constituem polos de interesse e
de reflexão constantes” (MORIN, 1999:132).
Em primeiro lugar, é importante analisar sob a ótica responsiva – uma fenda que gera
uma resposta – a relação de interdependência entre causa e consequência. Morin explica que:
A adolescência seria a fase em que o jovem humano, já meio desligado do
universo da infância, mas não ainda integrado no universo do adulto, sofre
indeterminações, bideterminações e conflitos. Por conseguinte, só pode
haver adolescência onde o mecanismo de iniciação, transformando a criança
em adulto, se deslocou ou decompôs-se, e onde se desenvolveu uma zona de
cultura e de vida que não está engajada, integrada na ordem social adulta.
(1999:137)

A ideia de um jovem – que há pouco ainda era uma criança – que conquiste espaços
próprios para a cultura norte-americana assumiu forma muito antes dos anos 1950, a partir de
seu sistema educacional, com a conclusão do ensino médio – o high school – e a escolha de
um curso superior. Este ritual de passagem sustentou-se – e ainda se sustenta, em parte –
amparado pela premissa do vasto campo do progresso pessoal e da posterior construção
vencedora da vida adulta baseada no exercício de atividade produtiva. A premissa estaria na
escolha do jovem acerca do que queria estudar, onde estudar e qual o melhor lugar para seu
curso superior. Assim, assegurava-se que “em suas relações com a sociedade, a universidade
parecia ter-se identificado com o melhor, e não com o pior, da vida americana” (LASCH,
1983:186). O consequente movimento implícito e inquestionável dar-se-ia ao sair da proteção
do lar e da família, e se mudar sozinho para um campus universitário ao longo do território
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norte-americano. Nota-se, evidentemente, que esta trajetória idealizada era possível apenas
para parte da população por razões financeiras, embora fosse considerada aspiracional e
modelar para toda a sociedade dos Estados Unidos. Compreende-se, pois, que a construção da
imagem de uma juventude bem-nascida, promissora e vencedora, incluía a possibilidade – e,
quase uma obrigatoriedade – dos estudos universitários. Christopher Lasch pontua que a razão
para esta imagem socialmente ser erigida partiu dos
[...] alunos [que] aceitaram o novo status quo [...] porque a pretensão de um
diploma universitário significava melhores empregos [e] tinha alguma
relação com a realidade; e porque, em suas relações com a sociedade, a
universidade parecia ter-se identificado com o melhor, e não com o pior, da
vida americana. (1983:186)

Portanto, esta autonomia conquistada pelo jovem, por mais libertária que possa ser de
fato, não deixa de corroborar o mesmo sistema que a construiu anteriormente. Morin explica
que a “cultura adolescente-juvenil é ambivalente. Ela participa da cultura de massas que é a
do conjunto da sociedade, e ao mesmo tempo procura diferenciar-se” (1999:139), podendo
sugerir não apenas conflito em essência, mas, também, pela atuação de outros atores neste
cenário vivido pelo jovem. Douglas Kellner explica como isto se dá:
A fase do Colegial, em especial, é um período em que os jovens constroem
sua identidade, tentando “tornar-se alguém” (Wexler, 1992). Essa faixa
etária tem constituído um terreno de contradições e lutas nas últimas
décadas. Embora certos pais e professores tentem instilar valores e ideias
tradicionais, a cultura da juventude muitas vezes está em oposição à cultura
conservadora. (2001:339)

Pontualmente, a década de 1950 trouxe à ribalta um aditivo a mais na composição dos
elementos deste ritual de passagem: o poder aquisitivo e o consumo como uma forma de
expressão da subjetividade. Como a transição para a fase adulta é marcada por conflitos com a
realidade e o campo das possibilidades – e impossibilidades –, é possível estabelecer que esta
“rebelião dos jovens [...] foi movida menos por ideais do que por uma necessidade de
liberdade de expressão. A renda da classe média aumentou e as famílias mudaram-se para os
subúrbios, onde os adolescentes tinham mais tempo e mais dinheiro na mão” (MAYO;
NOHRIA, 2006:85).
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Para os jovens que experimentavam a melhoria de vida de sua família e de seus iguais,
nascidos embalados pela premissa da promessa de progresso – um dos fundamentos da
sociedade norte-americana –, rebelar-se poderia ser intangível ou inacessível. Sem perceber,
mas como a teoria freudiana aborda através das relações de identificação, o jovem pode –
como o fez – mudar o discurso e a atitude usando a mesma estrutura emocional e respectivas
referências. Em outras palavras, mudou-se a forma, mas preservou-se a essência. Um possível
elo reside no hedonismo, o qual resulta da necessária visibilidade subjetiva do jovem, que
expôs sua identidade madura e a capacidade de fazer escolhas.
O hedonismo favorecido e excitado pelo desenvolvimento do consumo
prolonga-se, também, na nova ruptura no seio do mesmo individualismo; ao
individualismo de propriedade, de aquisição, de posse, opõe-se doravante o
individualismo de sensação, de fruição, de exaltação; ao consumo se põe o
consumo, e, embora tenha o mesmo tronco comum, o hedonismo do ser
(revolução cultural) se opõe radicalmente ao hedonismo do ter (sociedade
burguesa). (MORIN, 1999:136)

Concomitante a este movimento de emergência, de valorização e de simbolização do
jovem, para o mercado – na lógica do consumo –, este público tornara-se atraente porque,
sobretudo, transformara-se em consumidores e, assim, adquiriu maior autonomia. Pois,
“embora os adolescentes zombassem do conformismo geral de seus pais, abraçaram sua
própria versão de conformismo comprando os mesmos discos, roupas e carros” (MAYO;
NOHRIA, 2006:85). O contexto econômico – acesso ao dinheiro de seus pais – e o contexto
referencial – a posse como distinção e valor – consolidaram o padrão comportamental
associado ao padrão de consumo:
A aquisição de relativa autonomia monetária (dinheiro para o gasto diário
dado pelos pais nas sociedades avançadas e, alhures, dinheiro para o diário
conservado pelos adolescentes que ganham a vida e entregam tudo o que
ganham para os pais) e de relativa liberdade no seio da família (o que nos
conduz ao problema da liberalização, aqui, da desestruturação, acolá, da
família) permitem aos adolescentes adquirir o material que lhes insuflará sua
cultura (transistor, toca-discos e mesmo violão), que lhes dá sua liberdade de
fuga e de encontro (bicicleta, motocicleta, automóvel) e lhes permitirá viver
de forma autônoma no lazer e pelo lazer. Esta cultura, esta vida acelera, em
contrapartida, as reivindicações dos adolescentes que não se satisfazem com
a semiliberdade adquirida, e fazem crescer sua contestação a propósito de
um mundo adulto cada vez mais semelhante ao deles. (MORIN, 1999:140)
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No momento em que o mercado incorporou as referências e as imagens deste novo
padrão comportamental juvenil, ele as tornou visíveis e, consequentemente, convalidou-as.
Ao resgatar o aspecto do crescimento do mercado norte-americano amparado pela explosão
da capacidade produtiva industrial e do consumo nos anos 1950, torna-se possível
compreender o estabelecimento de estratégias para seduzir os jovens, solidamente ancorados a
produtos midiáticos.
A exploração do mercado adolescente também contribuiu para o rápido
crescimento da cultura juvenil nos Estados Unidos do pós-II Guerra. A
indústria da propaganda, a mídia de massa (televisão, rádio, publicações etc.)
e os filmes, todos mantiveram-se adolescentes, acompanhados pelo restante
do público americano; atualizado com todos os modismos. Revistas como
Seventeen, Modern Teen, Teen Parade e Teen World ofereciam dicas de
moda e avisos às garotas. Adolescentes compravam discos, ouviam rhythmand-blues no rádio e faziam coreografias em frente aos seus aparelhos de TV
após a escola ao som das músicas de seus bailes favoritos. Nos finais de
semana, eles se encontravam nos cinemas drive-in locais para assistir
Blackboard jungle (1955), Rock, Rock, Rock (1956) e I was a teenage
werewolf (1957) e muitos outros filmes, os quais, com o tempo, passaram a
ser denominados como um gênero – o filme adolescente. (TROPIANO,
2006:20)

Cabe ressaltar que, no bojo destas transformações, a música assumiu claramente um
papel de sinalizador da transgressão desejada e que adotava instrumentos não necessariamente
inusitados. Tratava-se de um posicionamento sobre o que pensavam e queriam exibir:
Em essência o rock proporcionou aos jovens adolescentes da classe média
não só uma forma de excitação, mas também a oportunidade de manifestar o
seu descontentamento contra alguns princípios da cultura dominante e,
adquirindo um senso de identidade grupal, atacar muitas das instituições que
ajudavam a controlá-los. Entretanto, os jovens tinham um problema. Pais,
professores e párocos diziam que o rock era ruim para eles. A maioria dos
adultos, acostumada com a estrutura hierárquica do local de trabalho e do lar
e com o clima social conformista, achava que esta música produzia uma
reação espontânea e sensual alarmante em seus filhos. (MATTOS,
2003:54/55)

Evidentemente não houve apenas movimentos com a intencionalidade de dialogar com
os jovens através da música. O mercado teve que aprender rapidamente para capitalizar o
potencial deste novo mercado consumidor, como denuncia e analisa Mark Cousins:
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Em 1954, a canção Rock Around the Clock, de Bill Halley e seus Cometas,
injetou nova energia no estilo contemporâneo da música popular e agradou
mais aos adolescentes do que a seus pais. Ingênua até certo ponto (The
Moon is Blue, 1953), produzido e dirigido pelo cineasta independente Otto
Preminger, escarneceu os decadentes códigos de produção dos estúdios
usando as palavras “virgem” e “amante”. No mesmo ano, O Selvagem (The
Wild One, Laslo Benedek, 1953) mostrou um grupo de motociclistas
rebeldes aterrorizando uma pequena cidade e escapando sem punição. A
delinquência adolescente e a falta de rumo foram abordadas mais tarde de
forma mais direta em Juventude Transviada (Without A Cause, Nicholas
Ray, 1955) e Vidas Amargas (East of Eden, Elia Kazan, 1955). (COUSINS,
2013:225/226)

Ao retomar o foco sobre o cinema, sua relação com adolescentes não era nova. A
identificação com este público, e a respectiva fidelização, é pesquisada pelos autores Stephen
Tropiano, em seu livro Rebel & Chics – a history of the Hollywood teen movie, e por A. C.
Gomes de Mattos em A outra face de Hollywood: filme B. Deve ser preconizada pela noção
de que
Antes dos meados dos anos 1950, os filmes eram o veículo de massa da
preferência de um público heterogêneo e multigeracional. [...]. De modo
geral, ir ao cinema era uma atividade familiar, quase um ritual,
compartilhada por crianças, adolescentes, adultos e idosos. O namoro da
indústria com o público adolescente começou mais ou menos em 1935 e, em
1960, estava em plena floração. A mudança na estratégia de marketing e
produção iniciou uma “juvenilização” do conteúdo dos filmes e do público,
que é hoje a realidade operante no negócio cinematográfico americano.
(MATTOS, 2003:49)

O que se observa é que antes do fenômeno da década de 1950, as relações que se
estabeleciam entre cinema e adolescentes eram constituídas através de outros caminhos. Em
primeiro lugar, com o uso de atores e atrizes jovens inseridos em filmes familiares, com
capacidade de gerar empatia e de representar aquela parcela da população. Inclusive, alguns
artistas iniciaram suas carreiras ainda crianças e viveram a transição criança-adolescente nas
telas, como Margareth O‟Brien, Mickey Rooney, Judy Garland, Elizabeth Taylor e Roddy
MacDowell. Por vezes, estes artistas tinham mais que vinte anos e desempenhavam papéis de
adolescentes mais velhos. Rooney, por exemplo, tinha dezessete anos quando estrelou o
primeiro filme da série Andy Hardy em 1937 – e o continuou a fazer em mais quinze filmes
por um período de dez anos. Todavia, considera-se que estes filmes ainda não possuíam a
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essência do que se denominou, posteriormente, de filmes
adolescentes – “filmes feitos sobre adolescentes para adolescentes”
(TROPIANO, 2006:11).
Em paralelo a estes filmes de caráter mais familiar, ainda nas
décadas de 1930 e 1940, estúdios independentes – marginais às
grandes companhias de Hollywood – mantiveram foco nos
problemas mais temidos e relacionados à juventude. Filmes como
Narcotic,60 Cocaine friends,61 Marihuana,62 Reefer madness

63

e

Assassin of youth64 (FIGS. 62 a 66) apontavam para um lado

Fig. 61: Cartaz de filme
da série Andy Hardy

complicado dos jovens, gerado diretamente pelos pais que não
sabiam cuidar e educar seus filhos. Naturalmente, a curiosidade de
adultos – em particular, pais – era tão estimulada quanto a de seus
jovens filhos – cabe, pois, resgatar e associar a questão do
conservadorismo em relação ao papel de mãe, citada anteriormente
neste Capítulo.
Outro canal de comunicação do cinema com os jovens deu-se
através de seriados. Inicialmente oriundos do gênero western, eram
apresentados em parte dos cinemas, em sessões cujos espectadoresalvo eram crianças, prioritariamente, e adolescentes. Interessante

Fig. 62: Cartaz do filme
Narcotic

observar que, além de não assumirem seu gosto pelo tom mais
infanto-folhetinesco dos seriados, compareciam a estas sessões em
matinês para flertar e encontrar acompanhantes de irmãos mais
novos, por exemplo. Oportunamente os seriados eram parte do
programa que oferecia também filme principal ou outra atração. Por
sua vez, a estrutura de composição dos personagens de um seriado
dialogava

com

os

espectadores

através

de

uma

narrativa

estereotipada, cuja fórmula incluía
[...] um Herói (com a qual a plateia teria de se
identificar
e
que
fosse
imediatamente

Fig. 63: Cartaz do filme
The cocaine friends.

60

Produzido em 1933. Direção de Dwain Esper.
Produzido em 1936. Outros dados não disponíveis.
62
Produzido em 1936. Direção de Dwain Esper.
63
Produzido em 1936. Direção de Louis J. Gasnier. Há registros não confirmados, que no Brasil este filme foi
exibido com o título de A porta da loucura.
64
Produzido em 1937. Direção de Elmer Clifton.
61
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reconhecível como um defensor corajoso da
verdade e da justiça); uma Heroína (bonita e
vulnerável); um Vilão (ameaçador e cruel) e seus
capangas; um prêmio (a causa de todo o interesse
do Vilão: um mapa, um documento secreto, uma
arma, uma fórmula química ou algo parecido); e os
perigos
(diabolicamente
concebidos,
insidiosamente perpetrados, destrutivamente fatais
e aparentemente inescapáveis). (MATTOS,
2003:27)

Fig. 64: Cartaz do filme
Marihuana.

Progressivamente, personagens adolescentes que apareciam
nos filmes como coadjuvantes às tramas, assumiram um discreto
protagonismo. Não foram encontrados registros específicos sobre esta
questão. Entretanto, análises comportamentais na estrutura de duas
obras do final da década de 1930 sugerem que havia uma transição em
curso E o vento levou65 e O mágico de Oz.66
O épico norte-americano E o vento levou (FIG. 67) conta com
um grande elenco. Se forem considerados os personagens centrais e os
secundários mais importantes – que circulavam em torno dos
protagonistas –, praticamente todos, na estória, eram jovens. Por

Fig. 65: Cartaz do filme
Reefer madness

exemplo, Rhett Butler, o mais velho, teria em torno de 30 anos; vários
lutaram na Guerra Civil; e o casamento era uma tônica importante – e
cabe lembrar que matrimônios aconteciam em mais tenra idade do que
hoje. Ou seja, aspectos constituintes nesta composição, embora não
evidenciados, apresentaram nuances que estavam mais próximas dos
jovens. E a mensagem central deste filme, amparada na força de
vontade e na tenacidade para empreender, mesmo em condições
adversas, era uma forma de fazer uso dos talentos dados por Deus a
“Seu povo eleito”.
Por sua vez, O mágico de Oz (FIG. 68) é considerado um filme
controverso por sugerir tanto temática voltada para crianças e jovens,
como interpretações e sentidos mais maduros em sua narrativa. Com
65
66

Fig. 66: Cartaz do filme
Assassin of youth

Título original: Gone with the wind. Produzido em 1939. Direção de Victor Fleming.
Título original: The wizard of Oz. Produzido em 1939. Direção de Victor Fleming.
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sugerida inspiração no livro Alice no País das Maravilhas – do
escritor irlandês Lewis Carroll, publicado pela primeira vez em 1865
–, possui abordagem metafórica relacionada ao ritual de passagem da
infância para a adolescência. O filme não assumiu, em sua
divulgação, o direcionamento para o jovem, mas os questionamentos
que estimulava estavam mais próximos da transição juvenil do que
da capacidade de uma criança empreender seus sonhos por desejo
próprio. Para bater os sapatinhos67 era mister ter um objetivo a
perseguir e usar a sensibilidade para perceber sentimentos mais
importantes para o ser humano. O que se torna diferente de aspirar

Fig. 67: Cartaz do filme
E o vento levou

uma brincadeira. A imagem na tela cristalizou a certeza no destino
para poder acertar nas decisões, corroborando assim para a
concretização da promessa de progresso. Sem nunca esquecer que
não há lugar como nosso lar – interessante aspecto referencial e
ideológico em termos de apresentar um lugar idealizado, assim
como tudo que constitui este lugar.
Retomando

a

questão

da

emergência

da

ideia

de

juvenilização na sociedade norte-americana nos anos 1950, dois
filmes exibiram na tela o que na vida cotidiana já se configurava:
Uma cultura adolescente-juvenil relativamente
nova [que] se constitui por volta de 1955, a partir
de certo número de filmes, entre os quais os mais
significativos são os de James Dean e Marlon
Brando, com títulos por si mesmos reveladores –
Rebel without a cause, The wild one – que
revelam novos heróis, adolescentes no sentido
próprio, revoltados contra o mundo adulto e em
busca de autenticidade. Depois vem a onda do
rock, do jerk, em torno da qual se cristalizam não
apenas um gosto juvenil por uma música e uma
dança particularmente intensas, mas quase uma
cultura, [...] quase uma atitude em face da vida.
(MORIN, 1999:138/139)

Fig. 68: Cartaz do
filme O mágico de Oz

Fig. 69: Cartaz do
filme I was a teenage
werewolf
67

N. do A.: A personagem Dorothy batia os sapatos como efeito mágico.
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Entretanto, por mais que estes e outros filmes produzidos pelos grandes estúdios dos
Estados Unidos fossem direcionados para jovens, percebe-se que se tratavam de “filmes
adolescentes que descreviam o mundo adolescente a partir de uma perspectiva de adulto [...]
[que, como produtos midiáticos,] certamente possuem mérito artístico e são portadores de
mensagens sociais embora tenham sido produzidos com o objetivo primário de lucro”
(TROPIANO, 2006:13). Com exceção aos filmes denominados exploitation, ou melhor, de
exploração. Estes eram produzidos por estúdios pequenos, que também buscavam retorno
financeiro e que, para serem bem sucedidos, adotavam estratégias como baixo custo de
produção, alto volume de produções de média qualidade – se comparadas com a grande
Hollywood –, sistema de distribuição rápido e temáticas que abusavam do excesso, da ousadia
e do impacto. Sob a definição de filmes B, por vezes, construíam pontes mais próximas do
público adolescente – seja através da linguagem, seja através da atitude que residia no coração
do jovem espectador – como, por exemplo, quando o diretor “Herman Cohen teve a ideia de
conjugar o filme de horror com adolescentes em I was a teenage werewolf (1957, direção de
Gene Fowler Jr.), uma mistura de lenda clássica de horror com Juventude Transviada”
(MATTOS, 2003:53/54). Fato é que os filmes B ocupavam espaços que o grande cinema não
ocupava.

2.2.2 As imagens catárticas dos filmes B68
Uma estratégia adotada a partir dos anos 1930 pelos exibidores independentes norteamericanos constituiu-se em oferecer mais pelo preço de um único ingresso de cinema, o que
foi denominado como programa duplo. Isto significava que poderiam ser exibidos no mesmo
programa filmes de longa-metragem em sequência, seriados ou cinejornais bem produzidos,
dentre outras alternativas. Embora com inicial resistência dos grandes estúdios, estes, “em
face de sua crescente popularidade, acabaram aceitando-o e, por volta de 1935, ele prevalecia,
durante toda a semana ou parte dela, em 85% dos cinemas do país. Apenas os cinemas mais
elegantes de primeiro lançamento continuaram a exibir somente um filme por sessão”
(MATTOS, 2003:17).

68

N. do A.: Cabe ressaltar a extensão e a contemporaneidade da temática deste subcapítulo – e sua perspectiva
no Brasil – através dos estudos sobre cinema de bordas, desenvolvidos por Bernadette Lyra, Gelson Santana e
Rogério Ferraraz. Indicação de leitura: LYRA, Bernadette; SANTANA, Gelson (org.). Cinema de bordas. São
Paulo: Editora A Lápis, 2006.
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A composição do mix de filmes seguidos – ou duals – transitava na escalação de (1)
um filme denominado classe A (maior orçamento, geralmente na ordem de US$ 400 mil,
astros que atraíam o público e duração média de 90 minutos) combinado a um filme classe B
(orçamento entre US$ 50 mil e US$ 200 mil, casting com relativo poder de atração de
público, filmagem rápida de três semanas e duração de 55 a 70 minutos); (2) dois filmes B, ou
(3) as alternativas anteriores acompanhadas “por um Cine Jornal, um curta-metragem (que
podia ser um desenho animado ou nos gêneros comédia, musical, esportivo, turístico,
curiosidades etc.) e um ou dois trailers” (MATTOS, 2003:17). Ao longo do tempo e à medida
que legislações e acordos delimitaram esta prática o sistema foi alterado, mas os tipos de
filmes permaneceram.
Além das características dos filmes B já descritas, sua importância para o sistema
também operou na medida em que “os autores [puderam] exprimir-se de maneira mais livre
com relação aos estereótipos ou arquétipos da indústria cultural. Estes filmes [romperam] com
o happy end e se [estenderam], não mais sobre o sucesso social e amoroso mas sobre as
dificuldades da vida social e a amorosa” (MORIN, 1999:110). Se pensados à luz da
emergência da cultura adolescente, por exemplo, em um filme B, a psiquê de um jovem é
construída a partir de um toque mais cru e realista, embora estereotipado:
Raramente os idealizadores procuravam explicar as causas da delinquência –
lares desfeitos, pais hipócritas etc. –, pois tal protocolo não era exigido pela
AIP e pela ALLIED, as companhias produtoras que mais fizeram esta
espécie de filme. Nos filmes B de exploração sobre jovens transviados, o
moço mau não vende drogas para crianças na escola ou atropela pessoas
idosas com seu carro porque seu pai não o compreende. Ele faz isto
simplesmente porque é mau, e é isto que se espera que os rapazes maus
façam. (MATTOS, 2003:56)

E, não à toa, “os adolescentes (jovens de 13 a 19 anos) que, segundo pesquisa do
Audience Research Institute, [foram] os espectadores mais fiéis no pós-Guerra, mantiveram a
continuidade da produção de filmes B” (MATTOS, 2003:48). De modo simplista, esta
informação pode sugerir lógica a que se seguiu: para buscar mais adolescentes, explorar
elementos contextuais que amplificassem a curiosidade e o interesse pelos filmes. A opção foi
incorporar os gêneros ficção científica e horror como estratégia-chave.
Especificamente sobre os filmes de horror, cabe compreender seu papel catártico:
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Descartando os monstros tradicionais, os filmes [...] não lidavam com o
horror explícito, mas com a expressão de algum medo ou superstição
universal, através de meios estritamente cinematográficos ou de simples
sugestão da câmera. Pode-se dizer que suas estórias eram uma dramatização
da psicologia do medo. O medo do desconhecido, da escuridão, da loucura,
da morte ou dos mortos. O que o homem conhece e pode ver com os olhos
ele não teme. Mas o desconhecido e o que ele não pode ver inundam-no de
um básico e compreensivo temor. (MATTOS, 2003:38)

Ao que se soma certa renovação e atualização dos agentes do medo nestas obras, que
precisavam ser críveis e esta verossimilhança poderia ser obtida com o alinhamento destes
personagens ao contexto que permeava os meados do Século XX nos Estados Unidos:
Os vilões clássicos que metiam medo – vampiros, lobisomens, múmias e
zumbis – foram substituídos por novos monstros inspirados pelas terríveis
consequências da radiação atômica, aparecendo na tela gigantescas formigas,
[moscas] aranhas, caranguejos, escorpiões e até colossais monstros préhistóricos, despertados de seu sono secular. (MATTOS, 2003:50)

Portanto, a exploração dos monstros gerados pela radiação já incorporara o contexto
bélico e de insegurança vivenciados àquela época, a ponto de transformar o cinema em
[...] um dos mais poderosos veículos de propagação dessa visão de mundo
[associado ao perigo nuclear e a Guerra Fria] [...]. Com a consolidação do
gênero ficção-científica, incontáveis filmes
narravam uma temática praticamente invariável:
um poder exterior, normalmente alienígena, surgia
no coração do país e ameaçava destruí-lo por
completo. O herói dos filmes, embora
eventualmente agisse sozinho, era apenas o agente
de uma reação maior, coletiva, não raro, executada
pelas Forças Armadas. Entre outros filmes
clássicos nessa linha estão A invasão dos vampiros
de almas (1956), A bolha assassina (1958),
Guerra dos mundos (1953) e O planeta proibido
Fig. 70: Cartaz do filme
(1956). (TOTA, 2014:184)
A bolha assassina

Outrossim, tomando por base a consideração de Antonio Pedro Tota a respeito do
arquétipo do Herói, cabe resgatar premissas históricas no campo da narrativa fílmica.
Considera-se, ainda, que a composição de um herói requer certa organização da sociedade
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para que ele possa cumprir seu destino e bem maior, seja ele qual for. O que permite remeter
diretamente ao diretor norte-americano D. W. Griffith e seu filme O nascimento de uma
nação, de 1915, que “[...] representou a consolidação de um tipo de linguagem, denominada
hoje de cinema narrativo clássico” (MORETTIN, 2011:199). Sua contribuição está baseada
em uma construção estrutural da narrativa que apresenta: (1) uma situação em que exista paz,
harmonia, perspectivas, progresso ou uma nuance positiva, idealizada ou feliz; (2) um espaço
para a ambiência inicial, seja uma família, um grupo de amigos, um casal, uma cidade, uma
escola ou um grupo de trabalhadores; (3) uma ameaça externa que põem em risco a situação e
o espaço, seja ela um perigo, uma catástrofe, um inimigo, um valor indesejado ou, ainda, um
questionamento; (4) a reflexão de valores que remonta a uma busca pelo essencial e o
estabelecimento de estratégias de resistência e manutenção do status quo, e (5) a junção de
esforços em prol do expurgo da ameaça externa, cujo ápice residirá na perpetuação da
aprendizagem com todo o advento e, por vezes, a promulgação de valores que, em parte, já se
faziam presentes anteriormente ao perigo. Em outras palavras, a familiaridade com a estrutura
fílmica e a adequação àquele momento histórico colaboraram para a continuidade das
produções B e da figura mitificada do herói – no caso, um herói norte-americano, percebido
imageticamente de modo diferente dos demais –, como na, então crescente à época, oferta de
super-heróis que personificavam poderes superiores e ideiais superlativos em seriados, em
comics e em filmes – Superman, Capitão América, dentre outros.
Os filmes B tiveram seu apogeu na década de 1950 e, ao longo deste período, a
quantidade de obras produzidas, o acirramento da Guerra Fria e as questões sociais
domésticas nos Estados Unidos trouxeram impactos para a indústria cinematográfica, como
explica o pesquisador A. C. Gomes de Mattos:
No final da década de 1950, a popularidade da ficção-científica caiu
bastante, não só porque os filmes do gênero estavam se tornando cada vez
mais repetitivos e sem imaginação, e produzidos como filmes B para o
público adolescente, como também pelo fato de que o contexto histórico
começou a mudar rapidamente. Os “alienígenas” que preocupavam os
americanos estavam mais perto de casa: os negros que reclamavam seus
Direitos Civis e a mocidade da “Paz & Amor” que rejeitava os valores de
seus pais. (2003:150)

Conclui-se que os filmes B, na sua capacidade de dialogar tanto com a transgressão
demandada por jovens recém-guindados a um status representativo na sociedade, quanto com
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um contexto de insegurança que oferecia risco ao American way-of-life, encontram eco na
afirmação de Everardo Rocha: “o ponto de partida, repito, é tratar as mensagens veiculadas
pela mídia como produtoras de representações sobre uma efetiva maneira de viver em
sociedade” (ROCHA, 1995:165). Esta forma mostrou-se eficaz na produção de sentidos e na
fidelização de espectadores.

2.2.3 O star system e a imagem narcísica projetada pela indústria cinematográfica
A partir da quebra da Bolsa de Valores de Nova York, em 1929, a América imergiu na
denominada Grande Depressão, que significava, pragmaticamente, menos empregos, menos
dinheiro circulando na economia, impossibilidade de colocar em prática os talentos dados por
Deus para perpetuar a Nação abençoada e distanciando o povo das promessas de progresso.
Concomitante a esta dura realidade, a indústria cinematográfica colhia os frutos de seu
redirecionamento estratégico operacionalizado na década de 1910, que teve foco na sedução
da classe média. Crise e cinema funcionavam juntas na medida em que a tela escura servia
para um alento às almas fatigadas da busca pela sobrevivência diária. Para muitas pessoas,
“procurar nos filmes uma forma de esquecer temporariamente seus problemas financeiros”
(BEGO, 1986:6) era, ao mesmo tempo, uma forma de verem projetadas na tela as emoções e
os afetos que os filmes ofertavam, seja no que desejavam para si, seja no encontro do que
queriam ser, como explica o psicanalista Pedro Luiz de Santi: “A base para a emergência de
uma cultura narcísica é atribuída ao sentimento crescente de impotência diante do mundo e a
determinação de seus instintos” (DE SANTI, 2005:176).
Paralelo ao contexto de 1929 e à curva de maturidade atingida pela indústria
cinematográfica foi implementado especial esforço dos estúdios no sentido de glamourizar
suas obras, cuja base estaria na capacidade de criar e mitificar seu capital humano, os artistas,
ou melhor, suas estrelas. Tal constatação fora percebida por Hollywood muito antes de 1929.
Embora seja reconhecido o poder de uma narrativa e de um bom roteiro para que a projeção
subjetiva ocorra, atrizes e atores possuíam – e ainda possuem – a capacidade de continuar a
viver após a luz acender na sala de projeção. Havia a necessidade de se construir “um outro
tipo de experiência autocinematográfica [que] é o da star” (MORIN, 1997:60).
E esta perspectiva introduz o cerne da questão do star system: artistas incorporavam –
com a ajuda dos personagens que interpretavam dentro e fora da tela – uma parte do que o
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cidadão médio desejava para si – e, inserido em uma sociedade alicerçada na premissa de que
qualquer um pode ser o que quiser. Logo, a contemplação daqueles que exercem o direito de
usar seus talentos para obter sucesso, diferenciação e reconhecimento é um exercício narcísico
de projeção dos sentimentos que afloravam, seja na ordem da ansiedade do que ainda não foi
realizado, seja no recalcado sentimento de que não vai obter tudo o que deseja, que a terra de
possibilidades talvez não seja tão pródiga assim. Para esta difícil tarefa, “a tela parecia dever
apresentar ao ser humano um espelho: ela ofereceu ao Século XX semideuses, as estrelas do
cinema” (MORIN, 1989:x). Representações carregadas de potência que poderia ser atribuída a
um herói, a quem estampasse o desejo inconcluso – ou seja, a estrela encarnaria o mito do
herói, presente na tela e projetado na vida. Uma sofisticada relação anterior ao cinema,
apontada por Christopher Lasch:
[...] uma sociedade narcisista idolatra antes a celebridade
substitui pelo espetáculo, formas mais antigas de teatro que
identificação e a emulação, precisamente porque
cuidadosamente, uma certa distância entre a audiência e os
adorador de heróis e o herói. (1983:117)

que a fama e
encorajavam a
preservavam,
atores, entre o

Na lógica narcísica, um cidadão norte-americano poderia identificar-se com um star
na perspectiva de projetar aquilo que é para ele em termos de direito constituído. Afinal,
“tendo perdido a crença nas autoridades e valores culturais, volta-se então para aqueles que
detém valor reconhecido pela cultura [...]” (DE SANTI, 2005:179). Por outro lado, a projeção
operada em espectadores de outros países que assistiam aos mesmos filmes, já exportados à
larga, dependia do contexto sociocultural para que esta relação obtivesse sentido – como, por
exemplo, a projeção de imagens daquilo que era almejado por seu respectivo povo diante do
gigantismo norte-americano e em seu estilo de vida –, o que permite associar à ideia de Rose
de Melo Rocha (2009) sobre a cidadania visual – a compreensão das representações de um
grupo / povo expressa sua história, seu imaginário, constitui seus registros projetivos.
Decerto, a projeção de bem-viver e de sucesso ancorava-se no fato que
[...] a oligarquia erotizava e idealizava todos os astros e estrelas belos,
imaturos e descartáveis que ela seduzia no sul da California. Construía
palácios para eles, que depois eram postos por terra no espaço de uma
geração. As estrelas e os astros usavam vestidos platinados e bebiam
martinis a uma hora determinada (geralmente às 17h50), reuniam-se em
torno de suas piscinas azuis, [...] enquanto casavam-se entre si e exibiam
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sorrisos e bíceps. Iluminados pela glória refletida uns nos outros.
(COUSINS, 2013:135)

Por sua vez, historicizar o star system permite, sem obrigatoriedade linear, perceber
alguns marcos desta estratégia empresarial voltada a potencializar a lucratividade dos filmes.
E que funcionava não apenas para o mercado interno. Pode-se citar que
[...] de 1913-1914 a 1919, a estrela se cristaliza simultaneamente nos Estados
Unidos e na Europa. Mary Pickford, Little Mary, é a primeira e exemplar
estrela: seu título de noivinha do mundo a oferece à projeção-identificação
do espectador [...]. Pouco depois de 1918, Cecil B. de Mille lançará o
modelo de mulher bela, provocante e excitante, que imporá a Hollywood os
cânones de „beleza-juventude-sex appeal‟. [...] Em 1919, o conteúdo, a
direção e a publicidade dos filmes gravitam ao redor da estrela. O star
system é, desde então, o coração da indústria cinematográfica. (MORIN,
1989:7/8)

Um dos fenômenos mais significativos deste período, que sinaliza claramente a
importância das estrelas e de como elas faziam parte do imaginário de seus fãs, foi o caso do
ator Rodolfo Valentino. Nascido na Itália, bissexual não assumido, Alfonso Guglielmi
construiu sua fama e imagem de latin lover apenas entre os anos de 1921 e 1925, quando
faleceu prematuramente aos 31 anos de idade de peritonite. Multidões acompanharam o
cortejo (FIG. 72), um sentimento de histeria coletiva se instalou entre o público feminino,
suicídios aconteceram – inclusive próximos ao velório – e até persistiu a lenda de que uma
mulher misteriosa colocava regularmente flores em seu túmulo, por décadas posteriores.
Fig. 71: O astro
Rodolfo Valentino

Fig. 72: O cortejo fúnebre
do astro Rodolfo Valentino
em 1925

No período compreendido entre as décadas de 1910 e 1930, diversos arquétipos
predominavam na construção de personagens nos filmes, e marcavam atores e atrizes que os
interpretavam. Estrelas, papéis e estereótipos frequentemente se fundiam. Alguns destes
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arquétipos eram, segundo Morin (1989), a virgem inocente, a mulher fatal – ou a vamp –, os
heróis cômicos, o herói da justiça, os heróis do amor.
Importante destacar que o impulso dado à indústria cinematográfica a partir de 1930,
impactará diretamente as estrelas. Uma série de estratégias passa a ser adotada visando a
potencialização do lucro. Em primeiro lugar, internamente, os estúdios contavam com um
forte aparato de publicidade. Um exemplo era o da Metro-Goldwyn-Mayer – MGM –,
comandado por Howard Strickling, considerado linha-dura. Ele e
[...] sua equipe policiavam cada aspecto da vida de seus grandes atores,
encobrindo escândalos, forjando a assinatura deles em fotos publicitárias e
até mesmo agenciando seus casamentos. [...] [Estes departamentos tinham
consciência de que] as estrelas gostam de ser paparicadas e recebiam salários
altos, mas tinham pouco controle sobre suas carreiras. (KEMP, 2011:112)

E em segundo lugar, esta rentabilização incluía novas ou já conhecidas, sofisticadas, rápidas e
eficazes formas multimidiáticas de exposição dos artistas – por exemplo, no rádio, em
publicações especializadas, em atuações musicais e shows, em viagens para lançamento de
filmes e em ações de benemerência –, cujo esforço residia em otimizar o poderoso casting.
Contava também com o suporte de relações públicas, revistas de cinema e colunistas de
fofocas. Como resultado, “o papel das estrelas transcendeu amplamente a tela de cinema. Em
1937, elas eram „madrinhas‟ de 90% dos grandes programas de rádio americanos” (MORIN,
1989:xv).
A esta altura da reflexão aqui proposta, cabe questionar qual era a função da star
inserida neste sistema mercadológico implementado pelos estúdios? Para Morin
[...] as estrelas modelos-de-vida correspondem a um apelo mais profundo das
massas no sentido de uma salvação individual, e suas exigências, nesse novo
estágio de individualidade, se concretizam num novo sistema de relações
entre real e imaginário. (1989:21)

A dimensão real colocava-se na pessoa do espectador e na experiência física do cinema –
equipamento, sala de projeção e ambiente –, enquanto a dimensão imaginária residia no que
era apresentado no filme e na ideia de vida vivida fora das telas pelo artista – e não sua vida
real.
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A “estrela” de cinema tem duas vidas: a dos filmes em que entra e a sua vida
real. No fundo, a primeira tende a comandar ou a apagar a segunda. [...] Os
próprios contratos [obrigam as “estrelas” a] imitarem a sua personagem do
ecrã, como se fosse ela a detentora da autenticidade. Sentem-se assim
reduzidas a um estado de espectros que iludem o tédio em parties e
diversões, enquanto a verdadeira substância humana lhes é sugada pela
câmara [...]. (MORIN, 1997:60)

Esta relação, na ótica de Sigmund Freud, fundamentar-se-ia no conceito de
transferência, ou seja, na projeção de algo do sujeito para o objeto exposto a ele mediante as
questões que residem nele próprio. Uma lente com a qual se vê o mundo, embora julgue que o
mundo é da forma como é visto. Afinal, “o narcisista admira e se identifica com „vencedores‟,
por medo de ser rotulado de perdedor” (LASCH, 1983:117). Neste sentido, os filmes
assumem “tanto expressão de um imaginário coletivo quanto elemento constitutivo dele. Para
alguns, esta é a condição suficiente de sua potência criativa e transformadora [...] já que o
sonho propiciado é entendido em si mesmo como oportunidade de manipulação e captura de
desejo” (BARTUCCI, 2000:48/49). Compreende-se, pois, que há um espectador que se
projeta na tela e que sente como a narrativa e os artistas dialogam consigo. E há, também, um
artista que tem uma vida real que não é exposta necessariamente, apenas a imagem idealizada
do que seria sua vida. De um lado, residem
[...] as transferências de ator para personagem e vice-e-versa não significam
confusão total, nem dualidade autêntica [...]. O ator não absorve o seu papel.
O papel não absorve o ator. Terminado o filme, o ator volta a ser o ator, o
personagem permanece personagem, mas, do casamento entre os dois,
nasceu um híbrido que participa de um e de outro, que os envolve: a
estrela.69 (MORIN, 1989:25)

De outro, parte desta vida para a qual o artista retorna após seu trabalho não é exibida
para os espectadores, inclusive por força de contratos assinados com seus estúdios.
Casamentos foram forjados para contrariar boatos de estilos de vida não muito bem aceitos
pelo americano-médio ou parte de uma biografia foi escamoteada para não confundir a
imagem glamourosa erigida pela máquina de imprensa dos produtores. Estas ações incitavam
à confusão que, por sua vez, abria espaço para a aceitação da construção perfeita da imagem
do ídolo.
69

N. do A: Grifo nosso.
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Na dialética do ator e da representação, a estrela cede beleza à personagem e
recebe delas virtudes morais. Beleza e espiritualidade se conjugam para
constituir a essência mítica de seu caráter, ou melhor, de seu sobrecaráter.
Esse sobrecaráter deve manifestar-se sem cessar nas e através das
aparências: elegância, roupas, animais, viagens, caprichos, amores sublimes,
luxo, riqueza, gastos, grandeza, refinamento: um todo bem temperado,
segundo dosagens variáveis de simplicidade requintada e extravagância.
(MORIN, 1989:33).

Um exemplo específico pode elucidar melhor a confusão
entre realidade, projeção e imagem construída do artista. A atriz
Bette Davis (1908-1989) possuiu uma sólida e reconhecida
carreira. Possuidora de olhos belos, fortes e marcantes,70 que
estabeleciam sinergia com seus personagens de mulheres com
firme atitude, voluntariosas e nem sempre bondosas. Mocinhas e
vilãs compuseram sua trajetória no cinema. Oportunamente no
Brasil, o filme All about Eve71 obteve como título A malvada.
Entretanto, nesta obra, a atriz é vítima de outra personagem; esta,

FIG. 73: A atriz Bette Davis

sim, a malvada da estória – embora sua foto ocupasse o maior espaço nos cartazes de
divulgação do filme. A indução ao equívoco devido ao título potencializa a notabilização de
Davis como uma vilã de primeira grandeza, ou como alguém com menos escrúpulos diante de
dilemas – como o fez nos filmes Jezebel72 e Pérfida.73 Uma sugestão de engano que pode ter
colaborado, em muito, na expectativa gerada pelo protagonismo da atriz – e consequente
afluxo de seus fãs.
Por fim, como decorrência de contextos comportamentais e sociais, o star system
também sofreu alterações. O glamour totêmico e superior dos anos dourados se transforma
em um estilo de vida mais próximo da vida dos espectadores. Imagens de uma vida modelar,
glamourosa pelo ofício e mais real fora dos estúdios alinhavam expectativas de uma

70

N. do A.: A força do olhar de Bette Davis foi imortalizada na canção Bette Davis‟ eyes, da cantora Kim
Carnes, na década de 1980.
71
Direção de Joseph L. Mankiewicz. EUA, 1950.
72
Título original: Jezebel. Direção de William Wyler. EUA, 1938.
Sinopse: Voluntariosa e dominante garota do sul dos Estados Unidos, não consegue ter o homem que ama e
enfrenta uma epidemia de febre amarela na região em que vive.
73
Título original: The little foxes. Direção de William Wyler. EUA, 1941.
Sinopse: matriarca fria e calculista, enfrenta a industrialização no sul dos Estados Unidos e luta, como for
necessário, para conseguir tudo o que quer.
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sociedade que conviveu com os horrores da Segunda Guerra Mundial e que convivia dividida
entre seu modelo de vida idealizado e a possibilidade de aniquilamento diante do perigo
atômico ou do desemprego. Arrisca-se apontar, inclusive, que a manobra de aproximação da
vida real também é uma forma de dialogar com aqueles que se encontravam fora da média
norte-americana – já despossuídos da vida modelar e sem ilusões com relação ao sistema em
que viviam. Em suma,
[...] no decorrer do período 1930-1960, não é só a imagem de tela da estrela
que se encontra modificada em relação à era do cinema mudo, mas também
a imagem de sua vida privada-pública. A estrela se tornou efetivamente
familiar (no duplo sentido do termo). Antes de 1930, ignorava o casamento
burguês e só se ligava a estrelas da mesma grandeza. Posteriormente, pode,
sem se rebaixar, casar com atores secundários, industriais, médicos. Já não
habita o simulacro feudal ou o tempo pseudogrego, mas o apartamento ou a
casa, por vezes, no interior. Exibe com toda a simplicidade uma vida
provinciana e burguesa: põe um avental florido, acende o fogão, prepara
ovos com presunto. Antes de 1930, a estrela não podia engravidar; depois de
1930, pode ser mãe, e mãe exemplar. (MORIN, 1989:20)

Assim, estratégias impetradas pela indústria cinematográfica norte-americana
estimularam o star system em diferentes contextos e com fôlego para se adaptar às demandas
de cada tempo e de cada forma de operacionalizar esta engrenagem mercadológica. Se for
pensado em um possível recorte atual, isto demandaria, por exemplo, análises entre o
narcisismo dos seguidores de artistas em redes sociais e a hiperexposição dos ídolos através
dos mesmos meios, cuja estrutura conta com paparazzis, revistas de fofocas e uma gama
maior de mídias. Apesar da denúncia de Prokop acerca das “estruturas abstratas, receptivogeneralizadas de expectativas” (1986:132), este imaginário sustentaria, como sustentou,
carreiras e espaços midiáticos, como será exemplificado a seguir.

2.2.3.1 Imagens de estrelas, possíveis sentidos
A construção de estrelas é um processo voltado para o mercado de consumo do
entretenimento que está amparado pelo princípio do mito. E, como tal, “a mitologia das
estrelas se situa num território misto e confuso, entre a crença e o divertimento. [...] Em outras
palavras: o fenômeno das estrelas é simultaneamente estético-mágico-religioso, sem ser
jamais, exceto num limite extremo, totalmente um ou outro” (MORIN, 1989:xi). A premissa,
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portanto, estaria na coexistência entre um imaginário acerca de uma pessoa-artista e de um
sentido possível, gerado por este imaginário – e, enquanto tal, ancorado ao contexto que o
possibilita acontecer. Como, especificamente na década de 1950, no pós-Segunda Guerra
Mundial, havia a “[...] aparência de que tudo seria possível, mas essa esperança foi se
esgotando na medida em que o estoque de ideias construtivas foi se exaurindo [...] (DE
SANTI, 2005:174). Sinalizava-se que o individualismo prevalecera e a força do sujeito estaria
dentro de si e não caberia a ninguém julgar, ainda que persistisse seu esforço de estar inserido
na sociedade e em grupos referenciais. Assim, “as novas estrelas „assimiláveis‟ [...]
correspondem a um apelo mais profundo das massas no sentido de uma salvação individual, e
suas exigências, nesse novo estágio de individualidade, se concretizam num novo sistema de
relações entre real e imaginário (MORIN, 1989:21).” Portanto, tão importante quanto analisar
uma estrela, torna-se mister entender as imagens produzidas sobre artistas e em que medida
elas atenderam a anseios de espectadores, ou melhor, de fãs. Dois exemplos relevantes serão
aqui abordados: Marilyn Monroe e James Dean.
Marilyn Monroe (1926-1962) é um dos
exemplos deste esforço da indústria cinematográfica.
Equilibra a imagem de deusa nos filmes e de moça
normal, feliz, em busca de amor. Mesmo transbordando
luxúria, há algo de caricato e de inocente em seus
personagens, algo de multidimensional – como define
Morin (1989). Observa-se, também, que em alguns de
seus filmes, o estilo sexualizado ou interesseiro da
personagem possui justificativa, ou seja, algo em seu

FIG. 74: A atriz Marilyn Monroe.

passado obriga-a a ter uma postura mais firme ou
objetiva frente a um mundo que massacra e marginaliza mulheres. A luta pela vida se tornou
mais crua e virulenta desde o advento da recente guerra. Percebe-se que
[...] esses personagens compreendem que seu erotismo lhes dá poder para
manipular a mente e o juízo dos homens, e o original é que elas conseguem
isso com facilidade. A emancipação das mulheres no tempo da Guerra é sem
dúvida refletida nesses filmes, mas eles são sexualmente fascinantes porque,
em associação à mulheres assertivas, há as imaginações eróticas fracas,
deterioradas ou reprimidas dos homens. Homens enfraquecidos são cegados
por mulheres fortes; em alguns casos, é literalmente assim, com a mulher
fortemente iluminada por trás e seu rosto à sombra. (COUSINS, 2013:198)
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No filme Como agarrar um milionário74 (FIG. 75), Marilyn
interpreta

Pola

Debevoise,

bela

jovem

míope

que

quer

desesperadamente se casar. Não tem noção do impacto que gera nos
homens, mas acredita piamente naquilo que quer conseguir. Em Nova
York, juntamente com suas amigas Schatze Page e Loco Dempsey –
interpretadas, respectivamente, pelas atrizes Lauren Bacall e Betty
Grable –, aluga um elegante apartamento para simular prosperidade e
independência para possíveis maridos ricos. A composição vencedora
das personagens inclui imagens de restaurantes sofisticados,
champanhe, casacos de pele e modos distintos. Concomitantemente há

FIG. 75: Cartaz do filme
Como
agarrar
um
milionário

o conflito entre o amor e a independência e a segurança gerados pelo
casamento e pela fortuna – a atitude forte e determinada, decerto
associada à liberdade e autonomia condiciona-se a um outro que será
o provedor deste aparato financeiro e emocional. Uma das falas
sintomáticas deste conflito é o conselho dado por Schatze a Loco: “é
sua cabeça que tem ouvidos, não seu coração!”.
As imagens de consumo associadas à segurança que uma
mulher livre precisa ter para sobreviver materializam-se em outro
importante filme da carreira de Marilyn: Os homens preferem as
louras.75 A canção Diamonds are a girl‟s best friend76 (FIG. 77)
consegue expressar a interdependência entre a riqueza e a autonomia
de uma mulher – embora amparada no casamento, o que regula, de
certa forma, a conquista de liberdade – , como pode ser percebida em
alguns dos seus famosos versos:
FIG. 76: Cartaz do filme
Os homens preferem as
louras

74

Título original: How to marry a millionaire. Produzido em 1953. Direção de Jean Negulesco.
Título original: Gentlemen preffer blondes. Produzido em 1953. Direção de Howard Hawks.
76
Tradução livre: Os franceses ficam envaidecidos de morrer por amor / Eles se deleitam com combate em
duelos / Mas eu prefiro um homem vivo e que dê jóias caras /... / Um beijo pode ser grandioso mas não pagará o
aluguel / Em seu humilde apartamento, ou ajuda-la na máquina [vending machine] / Homens crescem frios
enquanto as meninas envelhecem / E todos perderemos nosso charme no final / Mas em corte quadrado ou em
forma de pera / Essas pedras não perdem sua forma / Os diamantes são os melhores amigos de uma garota / O
tempo escoa e a juventude se vai / E você não consegue se endireitar quando abaixa / Mas voltando dura ou de
joelhos duros / Você fica empinada na Tiffany‟s /... / Mas os diamantes são os melhores amigos de uma garota.
75

125

FIG. 77: Cena de Diamonds are a
girl‟s best friend

The French are glad to die for love
They delight in fighting duels
But I prefer a man who lives and gives expensive jewels / …
A kiss may be grand but it won‟t pay the rental
On your humble flat, or help you at the automat
Men grow cold as girls grow old
And we all lose our charms at the end
But square-cut or pear-shaped
These rocks don‟t lose their shape
Diamons are a girl‟s best friends / …
Time rolls on and youth is gone
And you can‟t straighten up when you bend
But stiff back or stiff knees
You stand straight at Tiffany‟s / …
But diamond‟s are a girl‟s best friends.

De certo modo, alguns personagens de Marilyn e, porque não dizer, a atriz em si,
encarnavam suas idiossincrasias – bonitas, ingênuas e sexualizadas – através de imagens de
mulher forte em função do impacto que sua beleza causava e de criança vulnerável por dentro.
Cercada de gente, mas solitária. De sorriso aberto e de certa tristeza no olhar. Da modernidade
para ser mulher independente, mas que sonha com casamento. Da beleza que é culta e
competente, na contramão do estereótipo preconceituoso. Por fim, a questão: o quanto do
espaço negado às mulheres na sociedade à época foi ocupado, representado e questionado por
Marilyn? Só é possível responder que ela tangibilizou a imagem de força, de ousadia e de
independência que eram ansiadas pelas mulheres, seja nas realizações, seja na coragem de
sustentar uma predatória exposição. Dentro e fora das telas. Marilyn foi, sobretudo, um ícone
daquele contexto, por vezes ambíguo, mas inquestionável.
Ainda na lógica da brecha morindiana, a ascenção da adolescência como valor
possibilitou que o ator James Dean (1931-1955) imprimisse imagens aos sentimentos que
brotavam no seio da sociedade norte-americana em relação aos jovens. Em sua curta e bem
sucedida carreira, ele viveu e experienciou a vida na mesma velocidade com que encontrou a
morte, aos 24 anos. Seus filmes dialogavam com jovens tão supostamente incomodados com a
vida e seu espaço nela quanto ele sentia – e que tinha a coragem de materializar na sua revolta
contra a instituição familiar. Como identifica Morin (1989), há um pai insensível e uma mãe
fraca em Vidas amargas77 e exatamente o oposto em Juventude transviada.78 Neste último,
“Dean é uma presença marcante na tela, mas a força de sua atuação distrai a plateia para a

77
78

Título original: East of Eden. Direção de Elia Kazan. Produzido em 1955.
Título original: Rebel without a cause. Direção de Nicholas Ray. Produzido em 1955.
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outra história que o filme conta: a dos pais de meia-idade que
infelizmente se afastam dos próprios filhos” (KEMP, 2011:234).
Os personagens de Dean clamavam por individualidade e
ousavam colar a esta demanda jeans, jaqueta de couro e camiseta.
Ele pode não ter inovado nada, como apregoa Morin, mas

FIG. 78: O ator James
Dean

“canonizou e sistematizou um conjunto de normas de vestuário que
permitiu a uma nova classe de idade se afirmar, e se afirmar mais
ainda através da imitação do herói” (1989:114). Assim como trouxe
para as telas a tristeza de sua história pessoal – órfão,
autoempreendedor, solitário, incapaz de compreender a aridez da
vida – que manifestava no penetrante olhar que exprimia angústia,
abandono e uma “mágoa introspectiva” (KEMP, 2011:230),
expressou a possibilidade do anti-herói ser igualmente herói de sua
própria verdade.
Interessante observar que a composição do jovem em busca
de suas verdades e espaço traz consigo uma estruturação psicológica
impressionante. Em Juventude transviada, diálogos como: “eles
pensam que me protegem se mudando, eles pensam que posso fazer

FIG. 79: Cartaz do filme
Vidas amargas

amigos sempre”, referindo-se às sucessivas mudanças da família
geradas pelo comportamento do filho único, Jim. O personagem
ouve do pai: “não comprei tudo o que você quis?”, e recebe de volta
a constatação: “você me coloca de fora”. Em tempo: o encontro de
pai e filho se dá através da morte do melhor amigo do jovem, Plato –
interpretado pelo ator Sal Mineo.
Por sua vez, em Vida amargas, Dean interpreta Cal Trask,
bom rapaz que disputa o amor do pai com seu irmão Aaron, que é o
preferido. Lutar por sua redenção significa reencontrar sua mãe –
dada como morta porque é prostituta – e com ela obter o empréstimo
financeiro que salvará a fazenda do pai da bancarrota. Compreendese, pois, que da fenda aberta surgiu a imagem de um jovem íntegro –
não perfeito – que busca seu espaço em um mundo em transição tão
complicado quanto seu próprio amadurecimento pessoal, apesar do

FIG. 80: Cartaz do filme
Juventude transviada
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estereótipo – à época, ameaçador – do jovem insatisfeito e inconformado, próximo à linha da
revolta contra o que lhe fora negado.

2.2.3.2 A imprensa especializada e o colunismo social em prol do star system
A máquina promocional da indústria cinematográfica nos anos 1950 contava com um
aparato eficaz para difundir notícias sobre filmes e artistas. Através de colunas sobre cinema
publicadas em jornais e revistas, de revistas especializadas em cinema, de documentários que
antecediam a exibição de filmes e da participação de estrelas em outras mídias – tal como o
rádio –, a desejabilidade de um filme, o glamour e a projeção narcísica de uma estrela eram
construídos.
O processo de construção das imagens projetadas para fora das telas pelos artistas
incluía, em sua gênese, a elaboração da sua história de vida, na qual aspectos positivos eram
enfatizados, alguns levemente alterados e outros sumariamente suprimidos. Depois, a
potencialidade da marca registrada, do nome era cunhado. Sua exposição progressiva e
elementos adicionais – amores, desejos, conquistas, roupas, carros, lugares frequentados,
família, fatos novos, dentre outros – eram progressivamente revelados, de modo a sempre ter
algo novo e relevante sobre uma estrela.
Hollywood introduziu nas aventuras reais uma dose de ficção, fabricada com
retalhos de rumores de romances ou de divórcios segundo os imperativos da
publicidade, e assim elaborou sem trégua casos de amor fictícios entre
parceiros perfeitos. Os estúdios pagam frequentemente a conta dos
banquetes e coquetéis de romances forjados. “X” sai com “Y”, se escreve
então, deixando todo o resto subentendido, para que tudo se espere ou tudo
se tema. (MORIN, 1989:45)

Percebe-se, entretanto, que os contornos das temáticas veiculadas sobre os artistas
mostrava-se espaço especial de interesse. E, através dele, a comprovação do lado mais cruel
da natureza humana: seu interesse maior pela desgraça, confirmando a sentença de que o mal
vende notícias, e pelo vaticínio de Morin – “a infelicidade dos olímpicos se torna nova fonte
de rentabilidade, e toda uma nova imprensa especializada sustenta doravante as sagas
lacrimosas [de pessoas denominadas mitos e estrelas]” (1999:110).
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Especificamente sobre revistas de fãs de cinema,79 alguns títulos destacavam-se dos
demais, como as norte-americanas Photoplay e Modern Screen e a inglesa Picturegoer
(FIGS. 81 a 84) – cujos lançamentos se deram, respectivamente, em 1911, 1930 e 1913. Em
suas páginas, a divulgação de filmes acontecia concomitante ao lançamento de carreiras de
artistas e da consolidação de outras. Nelas, o mundo se resumia a Hollywood e ao estilo de
vida idealizado das estrelas. Perfis destes personagens da vida real se traduziam em “páginas
[que] eram preenchidas com meias-verdades, estórias do tipo „conte tudo‟ e detalhes íntimos
sobre suas vidas privadas” (TROPIANO, 2006:10). Ao longo de décadas de publicações, estas
revistas podem ser consideradas “[...] cápsulas do tempo que definem o gosto cinematográfico
da América – e de parte do mundo” (BEGO, 1986:06). E a projeção que se materializava em
páginas comprovava que “o imaginar coletivo [...] é grandemente intensificado pela
midiatização” (MATHEUS, 2013:47), sob a perspectiva inquestionável de que
[...] a história e a importância da publicidade para a indústria
cinematográfica e para Hollywood têm sido contada para o bem e para o mal
[...] para as fofocas, reais e criadas. Mas ninguém pode duvidar da relevância
que as revistas de fãs representaram no grande caso de amor entre o público
e os trabalhadores dos estúdios: atores, atrizes, diretores, escritores, “os
Criadores”. (BEGO, 1986:09)

Neste contexto, a revista Modern Screen pode ser indicada como referência por sua
credibilidade, longevidade e importância midiática:
[...] na primavera de 1933, ela era capaz de estampar na sua capa o slogan
como “a maior circulação de qualquer revista de cinema”, logo acima do seu
título. Ela se tornou a mais famosa delas e, por mais de 55 anos, manteve a
distinção de ser a única revista de fãs de cinema da Era de Ouro de
Hollywood, ainda em publicação. (BEGO, 1986:06)

79

N. do A.: Diversas publicações históricas sobre Hollywood podem ser consultadas na Media History Digital
Library – mediahistoryproject.org/fanmagazines.
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Figs. 81, 82, 83 e 84: Capas de revistas de
celebridades da década de 1950

Para um artista, a relação de sua relevância midiática poderia se traduzir em mais
espectadores assistindo a seus filmes, reflexo direto em novos contratos com estúdios e na
continuidade satisfatória de sua carreira. Logo, uma forma de estar em evidência residia em
ser o tema de uma edição de Modern Screen. A atriz norte-americana Debbie Reynolds (19322016) explicava que:
130

[...] aparecer na capa de uma revista de fãs de
cinema era um negócio sério, e capitalizávamos
nossa exposição nelas como fato de grande
importância. Tendo sido tanto uma leitora de
The Modern Screen como uma das mais
populares garotas da capa desta revista, eu
posso honestamente dizer que ela foi uma
importante
parte
da
minha
carreira
cinematográfica, e eu só posso agradecer.
(BEGO, 1986:09)
Fig. 85: Capa da revista
Modern Screen, com a atriz
Debbie Reynolds

Para subsidiar o aparato de fatos e de versões sobre filmes,
estúdios e artistas, a imprensa especializada contava com um
exército de fotógrafos e de repórteres, como denuncia Morin:
Na época em que reinava o star system, isto é,
até os anos 1950, quinhentos jornalistas
estavam estabelecidos em Hollywood para
alimentar o mundo com informações, fofocas e
confidências sobre as estrelas. (MORIN,
1989:xv)

E, com especial importância, os colunistas especializados em
cinema possuíam impressionante força e credibilidade junto ao

Fig. 86: A colunista
Hedda Hopper

público espectador e a públicos institucionais, capazes de construir
ou destruir carreiras, de sustentar sucessos ou fracassos de
bilheterias. Calcados em relações emaranhadas na política, na
gestão de empresas de comunicação e nos estúdios, exerciam de
outro modo o fascínio narcísico do poder – para si e para quem
observava de fora. Dentre estes colunistas, duas amigas:
Hedda Hopper (1885-1966) e Louella
Parsons (1881-1972) foram as supremas
rainhas do colunismo de fofocas. Elas eram
vaidosas, vingativas e influenciadoras da
manipulação da opinião pública sobre as
estrelas. (BEGO, 1986:182)80

80

N. do A.: Grifos nossos.

Fig. 87: A colunista
Louella Parsons
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A carreira de Hedda Hopper em Hollywood não começou na imprensa, mas como atriz
e modelo. Conforme o pesquisador Mark Bego (1986), em 1931, Hedda aparece como
modelo na revista Modern Screen em editorial intitulado Youth vs. Sofistication. Ao longo de
seus 81 anos de vida, participou de mais de oitenta filmes,

81

interpretando mulheres esnobes

ou a si – como o fez no filme Crepúsculo dos deuses (FIG. 92). Seu poder transcendia para
cruzadas além do midiático, como ao aderir à campanha a favor das atividades do Comitê de
Atividades Antiamericanas – House Un-American Activities Committee (HUAC), e na
denominada caça às bruxas nos anos 1950.82 Entretanto, seu poder como colunista de cinema
pode ser avaliado em reprodução de uma de suas matérias publicadas em fevereiro de 1950,
na referida revista, cujo título era Minhas previsões para 1950 (FIG. 88), indicando seus
eleitos e que, certamente, seriam alvos de comentários protecionistas, exclusivos e
benevolentes:
Aqui estão eles – Os favoritos de Hedda Hopper para 1950. Estes são os
golden ten que ela selecionou para colocar no topo de Hollywood, para fama
e fortuna durante o novo ano. [Ela então se referia a Kirk Douglas, Janet
Leigh, Mario Lanza, Ruth Roman, Paul Douglas, Susan Hayward,
Montgomery Clift, Barbara Hay, Farley Granger e Shelley Winters.].
(BEGO, 1986)

Fig. 88: Reprodução
da matéria Minhas
previsões para 1950
de Hedda Hopper
81

N. do A.: Hedda Hopper atuou em filmes como Alice Adams (1935), Topper (1937) e Midnight (1940).
N. do A.: Este fato foi retratado recentemente no filme Trumbo – a lista negra (título original: Trumbo),
lançado em 2015, dirigido por Jay Roach. Nele, a colunista Hedda Hopper é interpretada pela atriz Helen Mirren.
82
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Por sua vez, Louella Parsons começou sua carreira relacionada ao cinema com um
programa de entrevistas de estrelas no rádio. Possuiu colunas em periódicos – Good News e
Louella Parsons in Hollywood, esta última até a década de 1970. Persona controversa por ter
sua carreira associada a chantagens – como ao editor Willian Hearst, que lhe garantiu espaço
vitalício em publicações desta empresa –, a atuações socialmente significativas – como a
fundação do Hollywood Women‟s Press – e a sutis flertes com a causa comunista. Seu poder
midiático pode ser percebido no tom protecionista que assume na matéria “A verdade sobre os
meus feudos”, publicada em Modern Screen, edição de maio de 1951: “existem algumas
pessoas que eu nunca perdoarei e outras que se tornaram meus bons amigos depois de nossas
batalhas reais. Agora eu quero apontar isso em detalhes” (BEGO, 1986).
Em resumo, tratava-se de muito poder e de muito uso do ambiente midiático voltado –
e, por vezes, a serviço – do star system.

2.2.3.3 Crepúsculo dos deuses – metalinguagem crítica ao star system
Quando

foi

lançado,

em

1950,

o

filme

Crepúsculo dos Deuses83 polarizou opiniões a seu
respeito – havia quem gostava muito, havia quem
odiava. Parte dos desafetos originava-se na própria
academia cinematográfica norte-americana que se via
desmascarada e retratada de forma nua e crua na tela.
Pesquisadores de cinema84 indicam que este foi o motivo
pelo qual o filme não ganhou o Oscar daquele ano – cujo
vencedor foi A Malvada,85que também trazia uma crítica
a relações entre estrelas, só que de modo mais
romantizado e com foco nos artistas em si – com o já
tratado no Capítulo I.

Fig. 89: Cartaz do filme Crepúsculo dos
deuses

Crepúsculo dos Deuses retrata o oportunismo e a exploração das pessoas. Tem como
eixo a relação entre o roteirista de filmes desconhecido e frustrado, Joe Guilles – interpretado
pelo ator Willian Holden – e a atriz, famosa à época do cinema silencioso, e que havia trinta
83

Título original: Sunset Boulevard. Direção de Billy Wilder. Produzido em 1950.
N. do A.: Baseado no documentário Sunset Boulevard – a look back, produzido em 2002 pela Light Source &
Image para a Paramount Pictures.
85
Título original: All about Eve. Direção de Joseph L. Mankiewicz. Produzido em 1950.
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anos não fazia filmes, com claras nuances de insanidade, Norma Desmond – interpretada pela
atriz Gloria Swanson. O encontro destes dois personagens que se tornam amantes e que vivem
sua relação de poder e submissão é amparado pela ambiance de fracasso e pela
impossibilidade de viver ou de continuar a viver o sonho que a máquina hollywoodiana
prometia para quem estava dentro dela, ao redor dela ou projetada por ela nos filmes.
Para construir tal trama, o diretor Billy Wilder optou por centrar sua mensagem
através da ironia, presente em aspectos da obra: (1) a atriz Gloria Swanson fora famosa até o
final da década de 1920 e, desde então, não filmava – o que coincidia com a trajetória da
personagem Norma Desmond;86 (2) o mordomo da estória, Max Von Mayerling, fora o
primeiro marido de Norma e diretor de alguns de seus filmes – e, na vida real, o ator que
interpretou o papel, Erich Von Strohelm,87 foi de fato diretor de filmes silenciosos e dirigira
Gloria em um de seus últimos filmes; (3) em determinada cena na qual Norma apresenta para
o amante um de seus filmes, o que aparece projetado é uma cena do filme Minha rainha,
interpretado por Gloria e dirigido por Erich; (4) a Paramount é o Olimpo idealizado por
Norma, onde filmara sucessos e para onde está certa de que voltará, muito por crer no vínculo
ainda existente entre ela e o chefão deste estúdio – o também diretor Cecil B. DeMille, que
interpreta a si próprio em algumas cenas –, e que é o distribuidor real de Crepúsculo dos
Deuses; (5) astros que estavam no ostracismo, como Buster Keaton e H. B. Warner,
interpretam artistas nesta condição e compõem um grupo de amigos que jogam cartas
regularmente com Norma, sempre luxuosamente vestidos e jocosamente denominados por Joe
Guilles como bonecos de cera e (6) uma das mais famosas colunistas especializadas, Hedda
Hopper, faz uma ponta como ela mesma, descrevendo à imprensa o desfecho do filme.

Fig. 90: Cena de Crepúsculo
dos deuses com Gloria
Swanson e Willian Holden

Fig. 91: Cena final
Crepúsculo dos deuses

de

Fig. 92: Cena de Crepúsculo
dos deuses com a participação
de Hedda Hopper
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N. do A: Em 1926, o salário de Gloria Swanson na Paramount Pictures era de US$ 900 mil/ano.
N. do A.: Erich Von Strohelm dirigiu muitos filmes entre 1920 e 1930, entre eles, Ouro e Maldição (Greed) e
Minha Rainha (Queen Kelly), que gerou desentendimentos sérios entre ele e Gloria Swanson, cuja relação foi
reatada em Crepúsculo dos deuses.
87
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A ironia também se faz presente em ácidos diálogos ao longo do filme que, por sua
vez, revelam o efeito do star system por sobre os artistas, as imagens construídas sobre si e a
mimetização entre fantasia e realidade neste processo. Em referência à incapacidade de
perceber a diferença entre ser e interpretar, e esta inserção na máquina industrial de filmes,
Norma afirma que “eu sou grande, os filmes é que ficaram pequenos”. O narcisismo
exasperado da star, capaz de gerar resistências diante da perda do espaço privilegiado é
compreendido por Max, o mordomo, como: “a verdade é que ela tinha medo do mundo lá
fora, tinha medo de ser lembrada que sua época havia passado”. Mobilizado pela comoção,
Cecil B. DeMille afirma a um estafeta do estúdio que “trinta milhões de fãs já se livraram
dela. Isto não basta?”, sentenciando a causa como “uma dúzia de agentes publicitários
podem destruir o espírito de uma pessoa”. A crença na eternização é sentenciada por Norma
ao clamar “ninguém abandona uma estrela. É isso que faz uma estrela o que ela é.” E, sem
esquecer a impressionante cena final, em que, ensandecida, alheia à realidade e dialogando
com a câmera e um suposto diretor, a atriz profetiza: “Essa é minha vida, sempre será. Nada
mais importa. Só nós, as câmeras e as pessoas maravilhosas lá, no escuro”.
Cabe observar que a personagem Norma Desmond encarna exatamente o que Edgar
Morin aponta como duplo, ou seja,
[...] essa imagem fundamental do homem, anterior à íntima consciência de si
próprio, imagem reconhecida no reflexo ou na sombra, projetada no sonho,
na alucinação, assim como na representação pintada e esculpida, imagem
fetichizada e magnificada nas crenças duma outra vida, nos cultos e nas
religiões. (MORIN, 1997:44)

Porquanto impossível de serem tangibilizadas, assumem forma de pessoas mais
próximas de algum ideal de perfeição ou de maior adequação aos anseios e desejos do
indivíduo, como no caso da mitificação de atores e atrizes. Que ao não ser mais possível,
como Crepúsculo dos deuses expõe, nada mais se faz necessário do que um The end.

2.2.4 O conservadorismo camuflado em temáticas femininas ousadas
Cabe, pois, uma consideração sobre star system, atrizes, feminino e conservadorismo.
Havia uma sociedade em transição. Mulheres que já trabalhavam eram estimuladas a entender
este espaço profissional como um território conquistado para sua autonomia. Mulheres que
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não queriam trabalhar assumiram postos de produção durante o esforço de guerra e
permaneceram lá após o final da II Guerra Mundial – ou foram forçadas a voltar para casa,
cedendo seus espaços para os combatentes que retornaram. Mulheres que se inspiravam neste
então novo campo para o ser feminino e buscavam trabalho. Paralelamente ao fato de que
outras mulheres sustentavam que havia outras ocupações importantes para elas fora do
exercício de uma profissão, talvez, substituído pelo ofício do lar. Outrossim, neste contexto
não atuavam apenas personagens femininas. O ambiente masculino – ou melhor, chauvinista
da sociedade norte-americana –, colocava críticas, diretas ou veladas, ao novo cenário no qual
a organização do trabalho e da vida privada viam-se polarizados entre o melhor a ser e o ideal
de ser, por vezes, desconfortavelmente. Progresso e conservadorismo colocavam-se presentes
no ringue pela imagem mais delineada e mais aderente para aquele período histórico. Alguns
filmes expuseram tal conflito.
Iniciando pela ótica do feminino, ao mesmo tempo em que o contexto social favorecia
a exibição no cinema de personagens fortes e independentes, seguras em atitudes e desejos – e
encarnadas por artistas mitificadas e iconizadas como Rita Hayworth e Marilyn Monroe –,
percebe-se que não eram estas as únicas imagens presentes nos filmes no que tange ao
universo feminino. Havia também a crítica de valores, cuidadosamente tratada seja no humor,
na lição aprendida ou na justificativa emocional para um comportamento de personagem
eventualmente limítrofe entre o aceitável ou não aceitável. Ou seja, o conservadorismo,
gerado pelo status quo vigente, notadamente na ordem do machismo e da falocracia,
permaneceu inserido em diversas obras produzidas no período pesquisado por esta Tese –
entre 1950 e 1960 – como será exemplificado a seguir.
Em um dos mais icônicos filmes da carreira de Marilyn Monroe, O pecado mora ao
lado,88 sua personagem não possui um nome – em matérias correlatas, como no site
International Movie Database – IMDB, é apresentada apenas como the girl, muda-se para um
pequeno prédio de apartamentos de Nova York. Impulsiva, exalta sedução no mesmo tom que
a naturaliza, não a usando para seduzir um alvo, um homem. Há um quê de ingenuidade e
ausência de malícia. É natural para ela ser como é, como é – seria – natural que os homens
entendessem isso e não maliciassem. Portanto, para ela é natural relacionar-se como vizinha
com Richard Sherman – interpretado pelo ator Tom Ewell –, um mediano editor de livros. A
trama se desenrola num verão nova-iorquino, momento em que muitas famílias aproveitam as
88

Título original: The seven year itch. Direção de Billy Wilder. Produzido em 1955. Este filme imortalizou a
cena em que a personagem de Marilyn Monroe tem as saias levantadas pelo vento de uma saída de ar do metrô.
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férias escolares para viajar – no caso, mulheres e filhos – e que
homens

solitários

partem

para

viver

aventuras

amorosas,

apresentadas no filme quase que como uma instituição masculina a
ser defendida e preservada. Richard, que teme a eventual crise dos
sete anos de casamento – têm-se aí a explicação para o título original
do filme –, ostenta o desejo atiçado pela voluptuosa vizinha. A
perspectiva disruptiva está no fato de uma mulher morar sozinha,
exaltar feminilidade e sexualidade de modo natural e de enxergar
homens como seres iguais. Entretanto, o discurso conservador está

Fig. 93: Cartaz do filme
O pecado mora ao lado

presente nas instituições masculinas, valorizadas e não criticadas,
apresentadas como elemento cômico no enredo – Richard prefere
não cometer o adultério e entende o amor por sua esposa como valor
mais importante, enquanto seus amigos e seu chefe se deliciam com
a liberdade trazida com a alta temperatura da estação.
No filme Se meu apartamento falasse89 – Shirley MacLaine
interpreta Fran Kubelik, ascensorista de uma grande companhia de
seguros. Ela é a amante de um executivo de sua empresa – uma,
dentre muitas outras, vítimas deste don juan engravatado. Fran
divide a cena com C. C. Bud Baxter – interpretado pelo ator Jack
Lemmon – que, ao tentar galgar postos de trabalho, empresta seu
apartamento para executivos da empresa se encontrarem com suas
amantes, camuflando assim adultérios. Com o encontro de ambos
nestas perspectivas, há uma nova relação que vai se moldando ao
longo da trama entre Fran e Bud. Na perspectiva feminina há uma
crítica ao assédio, à farsa do amor que objetiva apenas o sexo e à
postura misógina dos homens, sem esquecer da importante
valorização da autonomia e da escolha da mulher em poder e querer
viver seus afetos seja lá como for e com quem quiser. E sob a
perspectiva conservadora, o ritual e a supremacia masculina não são
rompida como padrão, apenas Bud decide não mais compactuar com
o comportamento de seus superiores – ou seja, ele tem que sair da
empresa e os chefes permanecerão lá assediando funcionárias,
89

Fig. 94: Cartaz do filme
Se meu apartamento
falasse

Título original: The apartment. Direção de Billy Wilder. Produzido em 1960.
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oferecendo um mentiroso amor e o status de ser a mulher oficial um
dia, que não vai chegar nunca. Observa-se, também, que neste filme é
colocada a questão da oportunidade para a infidelidade conjugal no
verão, quando homens que trabalham enviam para férias no campo
ou na praia, suas esposas e filhos.
A possibilidade da mulher ser protagonista em uma escolha
afetiva, ou melhor, entre o mito do amor eterno e a urgência de uma
paixão se cristaliza no filme Lábios de fogo90 – no qual uma
imigrante ilegal, Irena – protagonizada pela atriz Rita Hayworth –

Fig. 95: Cartaz do filme
Lábios de fogo

divide-se entre dois barqueiros no Caribe, Felix e Tony –
interpretados, respectivamente, pelos atores Robert Mitchum e Jack
Lemmon. Felix percebe Irena como ela é, em sua sensibilidade e
dilemas, enquanto Tony se vê atraído pela fêmea. O conflito entre
ambos e o conflito de Irena entre dois possíveis envolvimentos
afetivos sublinham o contraste maniqueísta entre amor e sexo, entre
aventura e segurança, entre viver a vida agora e uma promessa de
futuro, entre duas diferentes formas de respeitar e de ser respeitada.
Ela decide, mas os personagens masculinos é que tomam a cena
dramatizando a disputa ao longo do filme.
Outra representação desta dialética moderna-conservadora é
encontrada no filme Eu quero viver.91 A atriz Susan Hayward ganhou
o Oscar de melhor atriz de 1958 com sua interpretação de Barbara
Graham, prostituta e estelionatária, acusada injustamente de
assassinato e condenada à pena de morte. O discurso conservador
está presente em diversas falas ao longo da obra. Em determinado
momento, uma delegada afirma que “as pessoas podem ser
razoavelmente felizes sem se meter em encrencas. Arrume um
trabalho. Case-se. Se seu caminho não vai bem, tente outro”. Em
outro, Barbara confessa: “estou cansada. De tudo. Era divertido, mas
não é mais. Passo pelo mercado e invejo as donas de casa
carregando as compras, achava-as quadradas, burras...”. Ao final,
90
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Fig. 96: Cartaz do filme
Eu quero viver

Título original: Fire down bellow. Direção de Robert Parrish. Produzido em 1957.
Título original: I want to live. Direção de Robert Wise. Produzido em 1958.
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um repórter narra que ela se parece com “garotinhas bonitas, que há
tempos pegaram a bifurcação errada na estrada da vida”. Ou seja, o
conflito fazia emergir uma polarização discursiva que, pelo menos, não
tornava estes filmes estandartes de um novo modo de viver – e podia
dialogar com os perfis equidistantes de espectadores, garantindo a
lucratividade de bilheteria.
A dualidade na composição de personagens femininos, por
vezes, exigiu – e, por que não dizer, brincou –, com a percepção de

Fig. 97: Cartaz do filme
Eu te matarei, querida

espectadores ao não situar de forma maniqueísta um aspecto positivo
ou negativo naquilo que se constituía como marca da respectiva
personagem. No filme Eu te matarei, querida!,92 a atriz Olivia de
Havilland interpreta Rachel, que se casa com o milionário Ambrose –
papel do ator John Sutton – durante uma longa viagem dele à Florença
e que logo após, a mesma, morre. Sobre ela, paira a suspeita de
envolvimento com este ocorrido para herdar sua fortuna. Ao conhecer
Philip Ashley – interpretado pelo ator Richard Burton –, herdeiro
natural do tio Ambrose, conflitos, atração e uma paixão entram em
cena, sem nunca abdicar da dúvida sobre o caráter e das reais intenções
de Rachel na trama. Que permanecem sem resposta formal ao seu
final. Embora a ambiguidade ou a contraposição não se constituíssem
em novos recursos, àquele contexto, Rachel polarizava o amor
arrebatado e arrebatador de uma (tradicional e romântica) mulher
versus o poder manipulador de uma forte (e nova) mulher, como se não
pudessem conviver ambos na mesma pessoa, ou ainda, como se um
fosse positivo e outro negativo.
A caracterização imagética do que seria uma mulher moderna e
uma conservadora é quase que didaticamente apresentada no filme As
três máscaras de Eva.93 Nele, a atriz Joanne Woodward interpreta Eve
White, uma dona de casa tradicional, pacata e extremamente reprimida
que passa a apresentar de modo crescente lapsos de memória, os quais

Fig. 98: Cartaz do filme
As três máscaras de Eva.

92

Título original: My cousin Rachel. Direção de Henry Koster. Produzido em 1952. Baseado no romance de
Daphne du Maurier, a mesma autora de Rebecca.
93
Título original: The three faces of Eve. Direção de Nunnally Johnson. Produzido em 1957.
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são associados a momentos em que encarna outra personalidade, a de Eve Black, violenta,
vulgar e aproveitadora. Diagnosticada como caso raro de Síndrome de Múltipla
Personalidade, ao longo de seu tratamento psicológico, emerge uma terceira personalidade,
Jane, que estaria na mediação de ambas, nem tanto recalcada, nem tanto manipuladora, não
apenas tradicional ou transgressora. Jane, em sua emanência, desfaz as outras duas e unifica o
que seria um superego e um id exacerbados. Pode-se dizer que, apesar do filme ser baseado
em um caso clínico real – de Christine Costner –, a forma como a dramaticidade gerada pela
ambiguidade comportamental da personagem é simplificada por seus sobrenomes – Eve
White e Eve Black –, já sugere um juízo de valor: o bom é recatado e “white”, e o que não é
bom é devastador e “black”. Se o sobrenome é fictício, não haveria outras escolhas possíveis?
Jane não possui nenhum.
Conclui-se que as representações advindas de fendas não assumem necessariamente
um caráter messiânico ou de revelação salvadora diante de conflitos originais que geraram as
brechas. As representações podem trazer em seu bojo uma ressignificação dos conflitos como
um discurso que dialogue com os pólos do conflito. Talvez, assim, além de comprovar
inovação e abertura, não romperia com o contexto. Afinal, bilheterias não poderiam ser
colocadas em risco.

As questões e os exemplos apresentados neste Capítulo colaboram para ratificar a
premissa de Edgar Morin sobre brechas e fendas e, assim, corroboram para a compreensão
das tensões e das respostas produzidas, ou advindas de Hollywood, para alguns conflitos
existentes no contexto dos Estados Unidos da década de 1950. Ao mesmo tempo em que
imagens hollywoodianas construíram um estilo de vida modelar que refletia os anseios do
cidadão médio norte-americano, os filmes produzidos sinalizavam que havia mais a ser
mostrado. Representações do padrão e do questionamento do padrão, do modelo e do que não
era possível ter e viver do modelo, da ruptura e de um bálsamo para a mesma ruptura. Desta
forma, indústria, filmes, estrelas, estruturas de produção, sentidos e lógicas se articularam e se
valeram de estratégias de midiatização para permanecerem como veículo e como produto
midiático. Assim como representações advindas das fendas e do conflito polarizado – entre
ser e poder ser, entre viver como o modelo e o modelo não suportar mais esgarçamentos em
sua tessitura –, dialogam com os paradoxos do referido contexto. Marcam presença, o
promissor e o conservador, o modelo e a ruptura, os personagens e as pessoas, a pujança e a
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frustração. E, de algum modo, parearam conflitos, idiossincrasias e críticas ao modelo do
American way-of-life. Juntos, modelo e antítese não permitiram outra coisa senão naturalizar
o que sobrava, o que era expurgado, o que não era componente do estilo de vida idealizado.
Portanto, nenhuma leitura pode ser linear. Pelo menos no cinemão hollywoodiano, como será
demonstrado em profundidade na análise dos dez filmes ganhadores do Oscar na década de
1950, proposta do Capítulo IV desta Tese.
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Capítulo III: Construção teórico-metodológica de protocolo para
análise fílmica

De que lugar de fala e a partir de que campo de saber pode um pesquisador realizar
uma análise fílmica? A legitimidade para empreender tal tarefa sugere uma discussão ampla
sobre competências necessárias, que permita sua realização pressupondo uma posição de fala
e um objetivo a ser concretizado com este processo – isto, sim, indicaria necessidades
específicas e, igualmente, níveis de profundidade e de saberes.
Ainda que o espaço para a pesquisa em cinema seja amplo, flexível e, por que não,
plural, percebe-se em diferentes autores críticas ao que seria uma falta de método. Isto
dificultaria a legitimação do pesquisador capaz de realizar uma análise fílmica, como
reivindica o escritor Alberto Manguel – em relação a manifestações acerca do campo da arte:
há a “necessidade de reivindicar, para os espectadores comuns, como eu mesmo, a
responsabilidade e o direito de ler essas imagens e essas histórias” (MANGUEL, 2001:11),
sem ter que ser uma autoridade socialmente reconhecida e, “sem, contudo, ter que recorrer a
vocabulários arcanos ou esotéricos” (MANGUEL, idem). Por sua vez, Jacques Aumont
sublinha a inter-relação entre objetos analisados e suas relações com os paradigmas e pilares
conceituais que alicerçam este tipo de estudo:
[...] temos as grandes questões do cinema pensadas lado a lado e
entrelaçadas às questões da fotografia, do audiovisual, da pintura, da teoria
da arte, assim como da sua história, da sua psicologia, da fenomenologia e
das teorias da percepção visual oriundas de diversos campos de reflexão e
pesquisa. (AUMONT, 2004:12)

Há, claro, uma diferença entre o espectador e o pesquisador no que tange a seu papel
em relação a uma obra. E, decerto, este paradigma é real e antecede a exposição da obra,
amparado pelo temor de que a
[...] aparente confusão de papéis, essa mistura de identidades, que une e
depois separa o criador e a criação, o retrato e o espectador, produz na
presença de uma imagem refletida [...] uma tensão em que nós, o público,
parecemos estar nos dois lados da tela ao mesmo tempo, observando-nos ser
observados. (MANGUEL, 2001:198)
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De qualquer modo, neste prólogo cuja função é sinalizar a expectativa de transição e
de ousadia do pesquisador autorizado a realizar uma análise fílmica, percebe-se que o debate é
operado por dois pilares fundamentais: a atitude de proceder à análise, como apresentado
pela pesquisadora Angela Cristina Salgueiro Marques,
[...] a configuração de um espaço específico, a partilha de uma esfera
particular de experiência, de objetos colocados como comuns e originários
de uma decisão comum, de sujeitos reconhecidos como capazes de designar
esses objetos e argumentar a respeito deles. (MARQUES, 2013:249)

E, em segundo lugar, a necessidade de se definir uma metodologia clara, como apontado
por Jacques Aumont, que parte da decisão do pesquisador e “[...] que mais se aproxima da
conjunção ideal dos três momentos maiores dessa invenção: imaginar uma técnica, conceber o
dispositivo no qual ela será eficaz, perceber o objetivo em vista do qual essa eficácia se
exerce” (AUMONT, 2004:30).
Portanto, a proposta deste Capítulo será a de revisar e contextualizar o conceito de
análise fílmica, indicar a metodologia para a realização da análise realizada na presente Tese,
explicar o percurso analítico em relação ao corpus e construir o protocolo de análise a partir
de questões estruturais, apontadas anteriormente nos Capítulos I e II.

3.1 A proposta metodológica para a análise fílmica
O escritor e teórico Alberto Manguel apresenta, em sua obra Lendo imagens: uma
história de amor e ódio (2001), um rico painel no qual toda imagem teria potencial para ser
percebida – e concebida – como narrativa, espaço de ausência, enigma, testemunho,
compreensão, pesadelo, reflexo, violência, subversão, filosofia, memória e teatro. Trata-se,
pois, de uma representação que
[...] existe em algum local entre percepções: entre aquela que o pintor
imaginou e aquela que o pintor pôs na tela: entre aquela que podemos
nomear e aquela que os contemporâneos do pintor podiam nomear; entre
aquilo que lembramos e aquilo que aprendemos; entre o vocabulário comum,
adquirido, de um mundo social, e um vocabulário mais profundo, de
símbolos ancestrais e secretos. Quando tentamos ler uma pintura, ela pode
nos parecer perdida em um abismo de incompreensão ou, se preferirmos, em
um vasto abismo que é terra de ninguém, feito de interpretações múltiplas.
(MANGUEL, 2001:29)
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A colocação de Manguel remete à necessidade de um protocolo de leitura do visível, a
imagens capazes de construir narrativas e a contextos, de modo articulado, sem que este se
posicione como inacessível ou hermético.
Em nossa época, quando as terminologias simbólicas tradicionais foram
amplamente esquecidas e substituídas pelo jargão transitório e superficial da
publicidade comercial e política, determinadas noções atávicas permanecem
ligadas ao espectro das cores. (2001:51)

Tal afirmação resgata uma crítica e uma ausência. A crítica advém da, ainda presente,
imposição formalista para que uma determinada manifestação artística possa ser observada e
analisada. E a ausência é uma estratégia para proclamar e validar o que não está presente em
contornos esperados e que, portanto, não se manifesta de modo formal.
Portanto, a elaboração do estudo deve partir de dois processos que podem ser
dependentes ou separados: ao primeiro, caberia pensar o filme como narrativa e contexto e, ao
segundo, observar aspectos técnicos, de exibição e mercadológicos. Abre-se, pois, espaço
para discutir caminhos possíveis de análise, que estariam colocados em características
relacionadas ao filme em si, no contexto em que é produzido ou exibido ou na perspectiva
subjetiva do pesquisador ou do espectador. O que faz eco à descrição e à ação propositiva de
que
[...] analisar um filme ou um fragmento é, antes de mais nada, no sentido
científico do termo, assim como se analisa, por exemplo, a composição
química da água, decompô-lo em seus elementos constitutivos. É
despedaçar, descosturar, desunir, extrair, separar, destacar e denominar
materiais que não se percebem isoladamente „a olho nú‟, pois se é tomado
pela totalidade. [...] Uma segunda fase consiste, em seguida, em estabelecer
elos entre esses elementos isolados, em compreender como eles se associam
e se tornam cúmplices para fazer surgir um todo significante: reconstruir o
filme ou o fragmento. (VANOYE; GOLIOT-LÉTÉ, 1994:15)

Portanto, sob tais premissas, esta Tese considerará os três espaços de estudo possíveis
para a realização de análise fílmica – textual, contextual e extratextual – como fundamento
técnico e a partir do qual as posteriores investigações estarão vinculadas, com base em
proposta metodológica e Protocolo de análise.
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3.1.1 Análise textual
Um filme pode ser compreendido como um conjunto de características que o
materializam. Temática, gênero, roteiro, elenco, direção, fotografia, som, música, efeitos,
atuação, enfim, quando reunidos e afinados, transubstanciam-se na obra finalizada que é
experienciada por espectadores. Deste modo, tudo o que compõe um filme torna-se pista para
sua compreensão e potencialmente capaz de gerar uma análise – parcial ou integral da obra.
Para Alberto Manguel, através da lógica da imagem, a comparação com uma pintura é
inevitável e permite uma sensível analogia com o cinema ao afirmar que em uma pintura:
[...] cada elemento é um código, um sistema de sinais criado com o propósito
declarado de ser traduzido, uma charada para o espectador deslindar. Talvez
todas as pinturas permitam supor, em certo sentido, um enigma; talvez todas
as pinturas permitam supor a proposição de uma pergunta relativa ao tema, à
lição, ao enredo e ao significado. (MANGUEL, 2001:83)

Este autor reitera a intencionalidade dos autores na escolha dos elementos que compõem sua
obra, sobretudo, a sensibilidade para perceber nas peças separadas o protótipo pronto
antecipadamente. E o faz através de outra analogia, desta feita, com a fotografia: “[...] o
mundo não tem uma moldura [...]. Conhecemos os limites de um documento fotográfico,
sabemos que ele mostra apenas aquilo que o fotógrafo quis enquadrar e aquilo que [por
exemplo] determinada luz e sombra lhe permitiram revelar [...]” (MANGUEL, 2001:92).
Por sua vez, o pesquisador Osmar Gonçalves – em seu livro Narrativas sensoriais
(2014) –, faz referência a Jacques Aumont94 para descrever as zonas de fronteiras entre o que
se compreende como plasticidade e narratividade e entre fotografia, cinema, música e
performance:
São forças que se afirmam, novos modelos de explorar as potências do
tempo e da imagem. Não apenas o prazer ou a dor derivados do storytelling,
mas outras experiências, formas diversas de pensamento e percepção ligadas
ao campo do sensível, a um domínio onde opera também um jogo de forças
(instáveis, em devir) – de atmosferas e vibrações, de pequenas ou
micropercepções – e não apenas de formas (estáveis, simbólicas,
representativas). (GONÇALVES, 2014:13)

94

N. do A.: A referência se localiza no livro O olho interminável – cinema e pintura, publicado no Brasil pela
Editora Cosac Naify em 2014 e que compõe o quadro de referências teóricas desta Tese.
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Forças que tornam o cinema um
[...] campo de experiências estéticas, éticas, políticas, campo de combate das
produções de imagens, nas invenções de fluxos temporais e de construção de
espaços, algo que se deve e se faz, sobretudo, pelo lugar que a arte da
imagem em movimento ocupa no campo das artes. (GONÇALVES,
2014:31)

Trata-se, pois, da compreensão de um filme enquanto imagem que deve ser discutida em seu
aspecto mais amplo, não bastando apenas discutir a imagem ou sobre a imagem, mas,
também, e essencialmente, considerar o olhar para sobre a imagem:
[...] nesse sentido, a visualidade diz respeito não apenas à imagem (a seus
elementos formais e expressivos), mas também a um olhar (historicamente
constituído e singularmente situado). Ressalta-se assim uma concepção
pragmática da imagem que, à jusante, observa o modo como é construída
(assim como, sua gênese e os efeitos de real que produz); e à montante, os
modos de fruição e consumo. (BRASIL; MORETTIN; LISSOVSKY,
2013:7)

Com a perspectiva de que todos os elementos que compõem um filme – que se
apresentem de modo explícito ou implícito – podem ser alvo de análise fílmica de cunho
textual, a recomendação de Aumont (2004) para estudos específicos e decupagem do papel da
luz nos filmes aponta caminhos válidos não apenas para a luz, mas para se pensar o filme por
completo e com ênfase na produção de imagens: a função simbólica, que permite relacionar
imagem a um sentido; a função dramática, que identifica a organização dos elementos do
espaço cênico; e a função atmosférica, que delimita o ambiente ficcional desejado, a
ambience relacionada, de certo modo, ao simbólico. Soma-se a esta proposta, o caráter crítico
materializado no filme ou através do filme:
[...] analisa-se um filme quando se produz uma ou várias das seguintes
formas de comentário crítico: a descrição, a estruturação, a interpretação e a
atribuição. A intenção da análise é sempre a de chegar a uma explicação da
obra analisada, ou seja, à compreensão de algumas de suas razões de ser [...]
não tendo, porém, o caráter de avaliação. (AUMONT; MARIE, 2003:13)

Conclui-se, após este elencar de percepções sobre a produção de uma análise textual,
que é possível recomendar elementos fílmicos que permitam ser material de trabalho e
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pesquisa: (1) de ordem tecnológica – o tipo de suporte que é utilizado para a exibição do
filme (DVD, sala de exibição, película ou vídeo etc), o dispositivo de reprodução (se em tela
de cinema, de TV ou de tablet etc) e a tecnologia de reprodução (2D, 3D, Panaflex,
Technicolor, IMAX etc); (2) de ordem visual – a iconografia ou o repertótio de imagens
(como, por exemplo, referências aos anos 1950, estética noir, padrão de videoclipe), a
perspectiva ou o ponto de vista de onde a imagem é tomada (objetiva, quando o espectador vê
a cena como a câmera, ou subjetiva, quando o espectador assiste sob o ponto de vista do
personagem), a planificação (relação com a figura humana) e a coreografia; (3) de ordem
sonora – o som diegético (quando a execução está inserida imageticamente ou
ambientalmente na construção da cena) ou não-diegético (quando o som não faz parte
material ou visual da cena), a voz in (quando sai do personagem que aparece), out (quando
fora de cena mas emana do personagem que ainda não apareceu) e off (quando advém de fora
da cena, tal como um narrador), ruídos e música; (4) de ordem gráfica – letras, intertítulos,
objetos e títulos; (5) de ordem de produção – iluminação, edição, montagem, efeitos
especiais e fotografia – e (6) de ordem estrutural – roteiro, direção, elenco, atuação,
ambientação e gênero fílmico. Alguns destes elementos textuais comporão o Protocolo de
análise fílmica, a ser apresentado ainda neste Capítulo.

3.1.2 Análise contextual
Para promover determinada reflexão sobre um filme neorrealista – por exemplo,
italiano, produzido na década de 1950 –, os elementos fílmicos textuais citados anteriormente
serão capazes de suprir insumos suficientes para o necessário olhar crítico de um pesquisador.
Entretanto, tal análise poderia ser interpretada como parcial, sem a necessária inclusão da
perspectiva contextual. No caso deste exemplo – o neorrealismo –, é fato que parte
significativa dos elementos que geraram o roteiro, a escolha do elenco, as locações e o volume
de tomadas de câmera tiveram como determinante o contexto que a Itália experimentava no
pós-Segunda Guerra Mundial – e o consequente reflexo na quantidade e na qualidade dos
artistas disponíveis, na trama que se inseria em uma realidade dura para aquela sociedade, à
época, na indisponibilidade de estúdios, equipamentos, celuloide e equipe técnica frente à
demanda cinematográfica. Assim, é a perspectiva contextual que possibilita a compreensão de
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escassez de recursos técnicos e artísticos como espaço de criatividade e de limitação para
produtores italianos, como citado acima.95
Sob a lente contextual compreende-se, por exemplo, como o contexto dos anos 1980
aproximou a linguagem de videoclipe – entronizada pelo advento do lançamento e
consolidação da MTV nos Estados Unidos – e o consequente uso de técnicas mais frenéticas
de edição de filmes musicais. Ou, ainda, como o excesso de glamour nos filmes musicais da
década de 1930 relacionou-se à necessidade de suportar a desesperança vivida na Grande
Depressão norte-americana. Questões explicadas por Aumont na perspectiva de que “[...] a
câmera ocupa o ponto de vista da personagem, eis o que o espectador só pode saber, em regra
geral, em virtude do contexto. [...] Dito de outra maneira, o que se chama classicamente de
plano subjetivo, [...] só existe no cinema a partir de pontos de demarcação exteriores à
imagem [...]” (AUMONT, 2004:75).
Em síntese, “a definição do contexto e do produto final é, portanto, indispensável ao
enquadramento da análise” (VANOYE; GOLIOT-LÉTÉ, 1994:10). Intencional ou
circunstancial, deve-se ter em conta que “a análise fílmica não é um fim em si. É uma prática
que procede de um pedido, o qual se situa num contexto (institucional). Esse contexto, porém,
é variável, e disso resultam evidentemente demandas também eminentemente variáveis”
(VANOYE; GOLIOT-LÉTÉ, 1994:9). O que, em si, constitui-se em outra fonte de
oportunidades valiosas para o pesquisador de cinema.

3.1.3 Análise extratextual
A provocação apresentada no início do presente Capítulo – acerca do papel do
pesquisador diante da demanda de analisar filmes – demonstra a preocupação de teóricos do
campo da comunicação e do cinema com a subjetividade excessiva e com certa
desimportância com a metodologia conceitual de análise. Esta questão pode ter como alvo
outra modalidade de análise fílmica, a análise extratextual, que possibilitaria a identificação
de aspectos textuais e contextuais sob a perspectiva manifesta da sensibilidade e da percepção
do pesquisador. Aspecto válido mas que pode, porém, abrigar o risco de subjetividade, de
senso comum ou de preferências do pesquisador.
95

N. do A.: Baseado em conteúdo de disciplina proferida pela pesquisadora e professora Sheila Schwartzman,
no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Comunicação da Universidade Anhembi Morumbi no primeiro
semestre de 2007.
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Entretanto, a questão da subjetividade está implicitamente presente e, de certo modo, é
necessária frente à adoção de tal método:
Nesse contexto de interesse teórico, retornam as preocupações mais
especificamente relativas à análise do filme, às posições de sujeito na
estrutura narrativa, às novas operações e aos novos recursos de linguagem.
Ora, tais preocupações se desenvolvem em uma determinada deriva de
pensamento que, se não as causa nem explica, ao ser sinalizado, ajuda o
leitor a navegar entre os textos. (LUZ, 2002:12)

Ao que, sem demonstrar receio, Alberto Manguel proclama que “[...] escreveria sobre
nossas emoções e como elas afetam (e são afetadas por) nossa leitura das obras de arte”
(2001:13).
Todavia, um aspecto da crítica ao subjetivismo e à livre interpretação inclui-se como
parte do método, não como regra, mas como parte do amadurecimento do pesquisador ao
longo de sua produção teórica. O acumular de experiências, as fontes diferentes, a ansiedade
diante do novo e inexplorado insight, por exemplo, permitem segurança para assumir um
lugar de fala maduro, diversificado e sensível:
As imagens, porém, se apresentam à nossa consciência instantaneamente,
encerradas pela sua moldura – a parede de uma caverna ou de um museu –
em uma superfície específica. [...] Com o correr do tempo, podemos ver mais
detalhes, associar e combinar outras imagens, emprestar-lhes palavras para
contar o que vemos mas, em si mesma, uma imagem existe no espaço que
ocupa, independente do tempo que reservamos para contemplá-la [...].
(MANGUEL, 2001:25)

Portanto, conceitos, campos de saber e vivência corroboram para a consolidação de
competências que indicam o potencial subjetivo e interpretativo do analista de filmes. É o
sujeito pesquisador, que consegue partir do textual e do contextual para costurar lógicas que
tornem a compreensão – para além da importante experiência de assistir um filme –
organizada enquanto pensamento metodologicamente produzido:
O cinema [é] uma máquina simbólica de produzir pontos de vista.
Gostaríamos de poder aclimatar a intraduzível noção inglesa de vantage
point, que qualifica os “bons” pontos de vista, os pontos de vista eficazes,
aqueles que mostram e traduzem um controle da situação visual. “Pontos
vantajosos”, é isso que se trata de produzir, no cinema, a cada instante. Tão
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vantajosos que se tornava necessário que não tivessem rival, o filme não
podia permitir ao espectador ocupar outro ponto de vista além desse vantage
point que ele lhe tinha preparado. Por isso, o espectador de filme – do filme
de arte, em todo caso, do filme „ambicioso‟, preocupado com a captura e
com a captura do espectador – foi condenado à imobilidade, como o
espectador do panorama ou de trem. O que ele poderia ter acrescentado
magistral, magistralmente vantajoso. A divisa, paradoxal, olho variável, é a
dos primeiros fotógrafos: “não se mexam!” (AUMONT, 2004:77)

Entende-se, pois, que não há, como premissa, problema diante do subjetivismo, de
vícios e até na ordem das paixões do pesquisador – necessária, requer apenas a clara
identificação do propósito da análise e do objetivo de tal demanda:
Aqui, é preciso dizer, estamos diante de outra abordagem do mundo: uma
postura que ensaia novos processos de subjetivação, outros modos de ser e
de estar que se conectam a experiências cujo intuito não é mais dominar ou
interpretar o mundo, mas experimentá-lo. [...] A aposta, aqui, é sobretudo na
força contemplativa das imagens, em sua capacidade de revelar os
acontecimentos – em toda sua riqueza e multiplicidade – sem reduzi-los a
um roteiro ou discurso prévios, sem a necessidade de introduzi-los em
cadeias que os estruturem ou possam explicar. (GONÇALVES, 2014:15)

Afinal, a maturidade dos conceitos adotados em pesquisas sobre cinema sugere o
constante questionar acerca de novas metodologias – como será apresentado adiante neste
Capítulo. Da mesma forma, deve ser considerado que a visão de um pesquisador é sempre
carregada de seus percursos, escolhas e experiências. E compreender que um paradigma só é
um problema quando o paradigma não é assumido pelo pesquisador como tal, deixando clara
sua posição de fala e viés. O conhecimento da posição de fala legitima o discurso, posto que
qualquer referência ou influência torna-se evidenciada. Assim, permite enfatizar o olhar para
o textual e o contextual, para o que a experiência e o conhecimento desenvolvido pelo
pesquisador serão fundamentais para a diferenciação entre uma análise de cunho subjetivo e
uma opinião ou livre ensaio.

3.2 A plataforma conceitual de David Bordwell
Determinar o corpus e a metodologia de análise fílmica, para o pesquisador David
Bordwell, pressupõe um olhar contemporâneo, sucedâneo de formas de análise dos
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denominados “estudos de cinema” que existem há cerca de quarenta anos, dos quais
emergiram duas correntes de pensamento: a teoria da posição-subjetiva e o culturalismo.
Ambas apresentadas “[...] como doutrinas criticamente engajadas: desmistificando as relações
de poder manifestadas na mídia popular, [que] pretendem contribuir para a destruição de
formações sociais consideradas injustas” (BORDWELL, 2005:38).
Ao explicar a teoria da posição-subjetiva, Bordwell localiza sua origem nos anos 1970
através de uma fusão de correntes de pensamento vigentes à época, tais como aquelas
derivadas de Jacques Lacan, Christian Metz, Michel Foulcault, Thomas Schatz, Stuart Hall e
J. Laplanche e J.-B Pontalis. Foi “percebida como uma vanguarda dos estudos de cinema.
Embora seu efeito sobre a pesquisa histórica tenha sido pequeno, ela produziu impacto
imediato sobre o trabalho da crítica” (2005:33) ao propor considerações como a
categorização dos indivíduos nas estruturas histórico-sociais, “[...] „construindo‟, desse
modo, sujeitos na representação e na prática social” (2005:41), a constituição social e
epistemológica do indivíduo, “[...] [que] cumpre um papel no sistema social [...] e a
„posição‟ do sujeito pode ser entendida em sua relação com a luta de classes” (2005:42/43), a
comunicação como agente da identificação entre o sujeito e o outro, o que “[...] acontece
tanto na linguagem como na percepção [e é base da subjetividade]” (2005: 45/46) e o papel
da linguagem no processo de representação, através do que “[...] o indivíduo encontra sua
subjetividade nas oposições apresentadas por uma determinada langue (2005:48)”.96
Por sua vez, a esquematização de Bordwell para a teoria culturalista aponta três linhas
de pensamento: a Escola de Frankfurt, “[...] que sustenta que o pensamento iluminista e a
sociedade industrial transformaram a vida pública e privada ao longo dos últimos dois séculos
[...] [e aponta] uma transformação na experiência social produzida pela mercantilização, pelas
relações de mercado e por outros processos associados com a modernidade” (2005:35), o pósmodernismo, que entende “[...] que a vida contemporânea é caracterizada pela denominação
do capital multinacional e por uma correspondente fragmentação – prazerosa ou alienada – da
experiência [...] [,centrando] suas preocupações sobre a capacidade dos meios de massa para
produzir um infinito espetáculo de diversão” (2005:35/36); e os estudos culturais, que
posicionam a cultura como “[...] um espaço de disputa e contestação entre diversos grupos
[...] [posto que] uma cultura é concebida como uma rede de instituições, representações e

96

N. do A.: Bordwell refere-se à denominação de Ferdinand Saussure – langue como “o sistema abstrato de
regras e categorias, que apresenta uma estrutura fechada e que estabelece o sentido por meio da diferença”
(2005:48).

152

práticas que produzem diferenças de raça, herança étnica, classe, gênero [...] [etc, que] são
centrais na produção de sentido” (2005:36).97
Prosseguindo na mesma lógica, para Bordwell, a relação conflitante entre as duas
correntes de pensamento possui, também, pontos de convergência: as proposições da teoria da
posição-subjetiva encontram-se, por vezes “diluídas e atenuadas na sua formulação
culturalista, embora persistam importantes concordâncias implícitas” (2005:41), o que poderia
corroborar para uma compreensão mais holística, menos disruptiva de bases para estudos
relacionados ao cinema. E que podem ser exemplificados na perspectiva das análises de
cinema através das seguintes premissas: (1) “as práticas e instituições humanas são sempre
socialmente construídas, sob todos os aspectos relevantes” (2005:41); (2) “compreender como
os espectadores interagem com os filmes requer uma teoria da subjetividade” (2005:42); (3)
“a recepção espectatorial do cinema funda-se na identificação” (2005:45); e (4) “a linguagem
verbal constitui um análogo apropriado e satisfatório para o cinema” (2005:48).
A ideia de convergência pode igualmente ser observada no espaço – ou melhor,
através da brecha – derivado do distanciamento dos defensores da teoria da posição-subjetiva
e da teoria culturalista:
Entre as características mais notadas no interior desta pluralidade de
posturas, que se desdobra desde os anos 80, está o interesse pelas relações do
cinema com outras linguagens e outras artes. Talvez, ao contrário dos ciclos
que, de tempos em tempos, esforçam-se na direção de pensar o específico
fílmico, tentando afinar com uma terminologia distinta aquilo que é
exclusivo do cinema, encontremos nos últimos anos um esforço de pensar
não o que separa, mas o que o une às demais manifestações do seu tempo.
(AUMONT, 2004:10)

Deste modo, é pertinente introduzir o contexto contemporâneo descrito na Teoria das
Materialidades da Comunicação, proposto pelo teórico Hans Ulrich Gumbrecht, que afirma a
impossibilidade de apenas uma grande formulação epistemológica justificar todas as teorias e
conceitos de determinado objeto ou temática.98 Assim, ao contrapor esta premissa com

97

N. do A.: Para David Bordwell, a ótica da teoria culturalista pode ser representada pela Escola de Frankfurt,
com Walter Benjamin, Siegfried Kracauer, Jürgen Habermas e Oskar Negt; pelo pós-modernismo, com Fredric
Jameson e acadêmicos da área de Humanidades, e pelos estudos culturais, com Jacques Derrida e Roland
Barthes.
98
N. do A.: Afirmação baseada na Teoria das Materialidades da Comunicação, proposta por Hans Ulrich
Gumbrecht, na qual a contemporaneidade é marcada por três características: desreferencialização, destotalização
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aspectos defendidos pelas teorias culturalista e posição-subjetiva entende-se que, em primeiro
lugar, não é mais mandatório formular proposta fundamentada explicitamente em teoria social
ou do indivíduo. Em segundo, são aceitáveis e válidas as tradições intelectuais diversas como
formas coerentes e passíveis de sustentar análises – longe do que, inicialmente, apresentava-se
como miscelâneo. E, em terceiro lugar, é desejável a oportunidade e a convivência entre o
raciocínio indutivo, dedutivo ou abdutivo, a livre associação e a fundamentação conceitual e
metodológica. Sem esquecer que uma teoria permite às interpretações operar como suas
alegorias e figurações, logo, de grande valia simbólica. Diante destas questões, Bordwell
afirma que “os estudos contemporâneos de cinema demandam insumos mais pluralistas”
(2005:40). Posição que corrobora a afirmativa de que “o plural, nesse caso, não é fortuito e
indica o caráter heterogêneo e diverso das transformações em curso, assim como das
perspectivas e modos de abordagem” (BRASIL; MORETTIN; LISSOVSKY, 2013:7). O que,
por sua vez, justifica um novo posicionamento, posto que:
[...] a teoria da posição-subjetiva e o culturalismo são ambos “grandes
teorias” no sentido de que suas reflexões sobre o cinema são produzidas
dentro de marcos teóricos que têm como objetivo a descrição ou explicação
de aspectos bastante amplos da sociedade, da história, da linguagem e da
psique. Em contraste com essas correntes, aparece uma terceira, mais
modesta, que investiga questões cinematográficas mais pontuais, sem se
entregar a comprometimentos teóricos tão abrangentes. Eu concluo este
ensaio com uma discussão desta pesquisa “nível médio”. (BORDWELL,
2005:28)

Todavia, a posição defendida por Bordwell poderia ser alvo de crítica em face à sua
suposta perda de profundidade nos operadores conceituais de determinada pesquisa – cabe
lembrar, por não exigir extrema profundidade vertical de conceitos, áreas de conhecimento ou
autores. E que seu valor advém da capacidade de articular fontes distintas:
a pesquisa „nível médio‟ [...] propõe questões com implicações tanto
empíricas quanto teóricas. Ou seja, contrariamente ao que pensam muitos
dos expositores da grande teoria, ser empírico não elimina a possibilidade de
ser teórico” (BORDWELL, 2005:64)

e destemporalização. In GUMBRECHT, Hans Ulrich. Corpo e forma. Ensaios para uma crítica nãohermenêutica. Rio de Janeiro: Editora da UERJ, 1998.
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Coaduna com demandas do pensamento contemporâneo sobre a análise de imagens, que
postulam a existência de “[...] um novo regime do visível. Porém, não há consenso em torno
dos traços e motivações – estéticos, socioculturais, políticos e tecnológicos – que o
constituem” (BRASIL; MORETTIN; LISSOVSKY, 2013:7). Assim, por sua vez, a essência
pluralista é sustentada, ao mesmo tempo em que provoca eventuais detratores:
Essas variedades de pesquisa “nível médio”, por serem guiadas por
problemas e não por doutrinas, permitem aos pesquisadores a possibilidade
de combinar esferas tradicionalmente distintas de investigação [...] além de
construir não teorias de subjetividade, da ideologia ou da cultura em geral,
mas, em vez disso, de fenômenos particulares. (BORDWELL, 2005:64)

Conclui-se que, diante das oposições entre subjetivo e doutrinário, conceitual e
opinativo, formal e informal, texto-contexto-extratexto, distanciamento e proximidade, crítico
ou opinativo, teoria ou conjunto conceitual, a proposta de Bordwell permite efetuar e valorizar
epistemologicamente determinada análise fílmica em função da riqueza de bases múltiplas,
que permitirão protocolos referenciais amplos, o que, por sua vez, constitui-se em método e
que se difere do informal, opinativo ou superficial. O embate sugere definições totalizantes e
tensões, de cujas brechas emerge a possibilidade do olhar plural, pródigo em fontes e aportes
teóricos, sem menosprezar a capacidade de articulação de tais referenciais pelo pesquisador.
Desta forma – e por sua constituição contemporânea e ampla – a pesquisa “nível médio” será
a operadora conceitual da análise fílmica que será apresentada no Capítulo IV da presente
Tese.

3.3 Processo de definição do corpus da pesquisa
Como o cinema norte-americano da década de 1950 promoveu imagens de um estilo
de vida denominado como American way of life? A partir desta questão, formulada como
problema ao início do presente trabalho, a decisão de escolher filmes norte-americanos da
década de 1950 como o corpus a ser investigado demandou diversas reflexões e estudos para
identificar, sobretudo, sua representatividade diante da relação do cinema com os campos da
Comunicação e dos estudos de Consumo. Quando ainda eram preliminares, tais estudos
partiram de três formas de agenciamento que dialogavam com áreas de pesquisa do
PPGCOM: o Consumo – através de representações construídas a partir do agenciamento de
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produtos, bens e marcas em função da ideia de um estilo de vida atrelado ao consumo –; a
Mídia – através de filmes produzidos que refletiam e expunham relações do ambiente
midiático do cinema, do rádio, do teatro e de publicações –; e o Comportamento – através da
ideia de modelos individuais ou coletivos de comportamento compreendidos na amplitude do
que existe entre o exemplar e o deplorável.
Inicialmente, para a investigação de potencialidades, foram selecionados 115 filmes,
parametrizados por critérios como: obras produzidas a partir de 1927 – ou seja, após a
sonorização da fala –, amplitude no olhar e na temática para evitar a delimitação por gênero
fílmico ou alguma outra característica, realizados pelo cinema norte-americano e enquadrados
nas formas de agenciamento indicadas – representações do cinema na mídia, referências
comportamentais e imagens e imaginários de consumo.

3.3.1 O agenciamento através de representações da mídia nos filmes
A premissa de agenciamento através de imagens da mídia pressupõe que, através de
filmes, os meios de comunicação – e, em especial, o cinema – ocupam posição importante na
trama, narrativa e ambiente. Desta forma, é necessário que o filme (1) traga elementos de
contextos comunicacionais, massivos ou midiáticos, (2) faça autorreferência à indústria
midiática, em especial à cinematográfica ou, ainda, (3) possibilite que determinado setor ou
produto midiático adote o papel de metalinguagem. O que, em si, para além de sua estória,
insere a mídia na vida cotidiana, legitimando-a e aprofundando suas raízes na sociedade.
Ao observar o painel de filmes com tais potencialidades, um dos primeiros e mais
significativos registros encontrados é do filme alemão Metropolis, dirigido por Fritz Lang em
1927, que apresenta uma sociedade robotizada em função do domínio politico disseminado
pela comunicação – o que se mostrou alinhado ao posterior discurso da Escola de Frankfurt.
Entretanto, por não ser norte-americano, não compôs o quadro referencial de análise, mas é
digno de nota nesta etapa do trabalho.
A compreensão da produção fílmica sob a ótica do agenciamento pela mídia inicia na
década de 1920 com O cantor de jazz que teve sua trama girando em torno do showbiz –
concomitante ao fato de que este foi o espaço para introduzir oficialmente a sonorização
direta em filmes. Na década de 1930, Nasce uma estrela trata da história de amor entre uma
atriz em ascensão e um ator em declínio e Melodia da Broadway repete os conflitos entre
artistas e produtores de uma peça musical. Na década de 1940, A luz é para todos denuncia o
preconceito nos Estados Unidos através de um jornalista que se faz passar por judeu para
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escrever matérias para um jornal e Cidadão Kane expõe o controle midiático e o poder dele
derivado. Na década de 1950, Crepúsculo dos deuses critica fortemente a indústria
cinematográfica que objetifica seus astros, Cinderela em Paris dialoga com a fotografia e
publicações de moda sob a orientação artística do reconhecido fotógrafo Richard Avedon,
Cantando na chuva remonta à dura transição entre o cinema silencioso e o cinema falado e A
malvada alfineta a competitividade entre estrelas do mercado do entretenimento. Na década
de 1960, Volta meu amor introduz a emergente vertente do mundo da publicidade como
ingrediente de uma história de amor e Primavera para Hitler zomba dos interesses
financeiros por trás de uma produção da Broadway. Na década de 1970, Loucuras de verão
protagoniza o rádio como elo entre pessoas e fatos relacionados ao contexto juvenil, Rede de
intrigas escancara o jogo de audiência e a neurose da produção jornalística para a TV e Todos
os homens do presidente narra a importância da imprensa no caso Watergate. Na década de
1980, A rosa púrpura do Cairo apresenta o cinema como elemento alienante e apaziguador
de dramas pessoais através da projeção subjetiva, Polteirgeist critica a hipnótica atração da
televisão traduzida em terror e Tootsie estimula a veracidade dos personagens criados pelas
novelas. Na década de 1990, Mens@gem para você introduz as mensagens eletrônicas como
ponte entre dois amores, O show de Truman demoniza os reality shows e O jogador aponta
para os jogos de interesse em Hollywood. Nos anos 2000, A rede social historiciza o processo
de criação do Facebook, Dreamgirls resgata a música negra dos sixties inspirado na biografia
do grupo The Supremes e A pequena Miss Sunshine combate a adultização das crianças e os
concursos de beleza infantil.

3.3.1.1 Quadro referencial fílmico: agenciamento através de representações da mídia nos
filmes

Produção Título no Brasil

Título original

Direção

1920

O cantor de jazz

The jazz singer

Alan Crosland

1929

Melodia da Broadway

Broadway melody

Harry Beaumont

1937

Nasce uma estrela

A star is born

William A. Wellman
e Jack Conway

1941

Cidadão Kane

Citizen Kane

Orson Welles

1947

A luz é para todos

Gentleman‟s agreement

Elia Kazan

1950

A malvada

All about Eve

Joseph L.
Mankiewicz

157

1950

Crepúsculo dos Deuses

Sunset Boulevard

Billy Wilder

1952

Cantando na chuva

Singin‟ in the rain

Stanley Donen e
Gene Kelly

1957

Cinderela em Paris

Funny face

Stanley Donen

1961

Volta meu amor

Lover come back

Delbert Mann

1965

Primavera para Hitler

The producers

Mel Brooks

1971

A última sessão de cinema

The last picture show

Peter Bogdanovich

1973

Loucuras de verão

American graffitti

George Lucas

1974

A primeira página

Front page

Billy Wilder

1976

Rede de intrigas

The network

Sidney Lumet

1976

Todos os homens do
presidente

All the president‟s men

Alan J. Pakula

1982

Poltergeist: o fenômeno

Poltergeist

Tobe Hooper

1982

Tootsie

Tootsie

Sidney Pollack

1985

A rosa púrpura do Cairo

The purple rose of Cairo

Woody Allen

1987

A era do rádio

Radio days

Woody Allen

1992

O jogador

The player

Robert Altman

1994

Quiz show – a verdade
dos bastidores

Quiz show

Robert Redford

1998

Mens@gem para você

You‟ve got mail

Nora Ephron

1998

O show de Truman

The Truman show

Peter Weir

1999

Magnólia

Magnólia

Paul Thomas
Anderson

1999

Matrix

Matrix

Lana Wachowski e
Lilly Washowski

2006

A pequena Miss Sunshine

Little Miss Sunshine

Jonathan Dayton e
Valerie Fans

2006

Dreamgirls – em busca de
um sonho

Dreamgirls

Bill Condon

2008

Cadillac records

Cadillac records

Darnell Martin

2010

A rede social

The network

David Fincher

3.3.2 O cinema como forma de agenciamento por referências comportamentais
A premissa de agenciamento por repertórios comportamentais sublinha a existência de
modelos e de referências comportamentais, que se tornam uma forma de discurso e um padrão
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a ser seguido ou a ser defenestrado. Revela, assim, o que ameaça ou o que adere ao sistema,
além de fatores de diferenciação, de desaprovação e de distinção.
A pesquisa preliminar deste trabalho encontrou, por exemplo, na década de 1930,
Uma loira para três provoca ao exibir, como protagonista, uma cantora de cabaré – a atriz
Mae West – que possui amigos e pretendentes de todos os perfis, Infâmia sustenta questões
morais ao mesmo tempo em que culpabiliza uma mentira infantil, E o vento levou reitera a
grandeza humana capaz de suplantar as dificuldades atrozes e Triunfos de uma mulher
engrandece o idealismo de uma enfermeira diante de atitudes criminosas. Na década de 1940,
A felicidade não se compra ressalta a importância de cada cidadão em sua comunidade e o
valor humano nos contextos em que está inserido, conforme a vontade de Deus, e A rosa da
esperança fortalece o espírito comunitário diante das agruras geradas pela Segunda Guerra
Mundial. Na década de 1950, Sua esposa e o mundo discute os interesses e os limites de
personagens próximos e envolvidos em uma candidatura presidencial nos Estados Unidos,
Quanto mais quente melhor toca no tema da sexualidade, da feminilidade exacerbada e da
sedução de modo caricato e cômico, A caldeira do diabo expõe as mazelas e a hipocrisia de
uma pequena e idealizada cidade, De repente no último verão trata de forma crua a
homofobia e Juventude transviada dramatiza a desagregação familiar para explicar a
delinquência juvenil. Na década de 1960, Adivinhe quem vem para jantar? aponta para o
preconceito racial, A esquina do pecado julga moralmente o adultério Liberdade para as
borboletas discute a inclusão social através de um homem cego que vive o amor e Bob &
Carol & Ted & Alice tenta naturalizar as novas formas de relacionamento amoroso. Na
década de 1970, The Rocky Horror Picture Show exacerba a questão de gênero sexual,
Kramer x Kramer sensibiliza com a verdadeira e egoísta relação de casais em divórcio, O
campeão metamoforiza o mito do herói para a relação pai e filho, Godspell e Jesus Cristo
Superstar apregoam a fé com linguagem dirigida tematicamente aos jovens e Ensina-me a
viver transgride com o amor entre uma anciã e um adolescente problemático. Na década de
1980, Fama materializa um painel de esperança e de exclusão social de jovens novaiorquinos, Cocoon coloca na ribalta a questão do envelhecimento, Curtindo a vida adoidado
promove o questionamento sobre limites impostos aos adolescentes, Gente como a gente
discute as neuroses familiares no seio de uma família considerada perfeita e Como eliminar
seu chefe trata da submissão imposta pelo ambiente de trabalho, de submissão e de
feminismo. Nos anos 1990, Thelma & Louise retrata a amizade feminina tangenciando o
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bromance,99 Philadelphia clama justiça em face do drama da AIDs e O clube das desquitadas
estimula a atitude feminina diante da sociedade falocrática e do divórcio. Nos anos 2000, As
vantagens de ser invisível responde como viver a transição para a vida adulta, Bling ring
expõe a fragilidade da subjetividade contemporânea e a construção de imagem pessoal
desprovida de fundamentos e amparada pela referencialização e Dança comigo rejuvenesce o
amor de casais de meia-idade.

3.3.2.1 Quadro referencial fílmico: agenciamento por referências comportamentais

Produção Título no Brasil

Título original

Direção

1931

Triunfos de uma mulher

Night nurse

William A. Wellman

1933

Uma loira para três

She done him wrong

Lowell Sherman

1936

Infâmia

These Three

William Wyler

1939

E o vento levou

Gone with the Wind

Victor Fleming e
George Cukor

1942

A rosa da esperança

Mrs. Miniver

William Wyler

1946

A felicidade não se
compra

It‟s a wonderfull life

Frank Capra

1948

Sua esposa e o mundo

State of the union

Frank Capra

1955

Juventude transviada

Rebel without a cause

Nicholas Ray

1957

A caldeira do diabo

Peyton Place

Mark Robson

1959

Quanto mais quente
melhor

Some like it hot

Billy Wilder

1959

De repente no último
verão

Suddenly, last summer

Joseph L.
Mankiewicz

1959

Imitação da vida

Imitation of life

Douglas Sirk

1960

Adivinhe quem vem para
jantar?

Guess who‟s coming to
dinner?

Stanley Kramer

1961

A esquina do pecado

Back street

David Miller

1967

A primeira noite de um
homem

The graduate

Mike Nichols

1967

Bonnie e Clyde – uma
rajada de balas

Bonnie & Clyde

Arthur Penn

1969

Bob & Carol & Ted &

Bob & Carol & Ted &

Paul Mazursky

99

N. do A.: Termo cunhado pela mídia nos anos 2000 a partir da contração das palavras brother (irmão) e
romance (romance). Refere-se a relações de amizade entre pessoas do mesmo gênero, nas quais há afeto ou
identificação exacerbados, sem, contudo, constituir-se como configuração de casal ou de parceria sexual.

160

Alice

Alice

1969

Sem destino

Easy rider

Dennis Hopper

1971

Ensina-me a viver

Harold and Maude

Hal Ashby

1972

Liberdade para borboletas

Butterflies are free

Milton Katselas

1972

Cabaret

Cabaret

Bob Fosse

1973

Godspell – a esperança

Godspell

David Greene

1973

Jesus Cristo Superstar

Jesus Christ Superstar

Norman Jewison

1975

The Rocky Horror Picture
show

The Rocky Horror Picture
show

Jim Sharman

1975

Um estranho no ninho

One flew over the
cuckoo‟s nest

Milos Forman

1977

Embalos de sábado à noite Saturday night fever

John Badham

1979

Kramer x Kramer

Kramer x Kramer

Robert Benton

1979

O campeão

The champ

Franco Zeffirelli

1979

Muito além do jardim

Being there

Hal Ashby

1980

Como eliminar seu chefe

9 to 5

Colin Higgins

1980

Fama

Fame

Alan Parker

1980

Hair

Hair

Milos Forman

1980

Gente como a gente

Ordinary people

Robert Redford

1983

Vidas sem rumo

The outsiders

Francis Ford
Coppola

1985

Cocoon

Cocoon

Ron Howard

1986

Curtindo a vida adoidado

Ferris Bueller‟s day off

John Hughes

1991

Thelma & Louise

Thelma & Louise

Ridley Scott

1993

Filadélfia

Philadelphia

Jonathan Demme

1996

O clube das desquitadas

The first wives club

Hugh Wilson

2000

Duets: vem cantar comigo

Duets

Bruce Paltrow

2003

O sorriso da Monalisa

Monalisa smile

Mike Newell

2004

Dança comigo

Shall we dance?

Peter Chelson

2005

O segredo de Brokeback
Mountain

Brokeback Mountain

Ang Lee

2012

As vantagens de ser
invisível

The perks of being a
wallflower

Stephen Chbosky

2013

Bling ring: a gangue de
Hollywood

Bling ring

Sofia Coppola
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3.3.3 O cinema como forma de agenciamento por imagens e imaginários de consumo
A premissa de agenciamento por imagens de consumo pressupõe o consumo como
indicador de referências atitudinais, sinalizador valorativo e discriminador de indivíduos,
além de oportunizar a exposição de marcas ou de bens que assumem o caráter signatário de
valor.
Tomem-se como exemplos: na década de 1920, Em busca do ouro transforma em
comédia a ganância humana. Na década de 1930, Grand Hotel entroniza personagens
glamourosos e seus dramas pessoais, que se cruzam neste estabelecimento e O galante Mr.
Deeds questiona a dicotomia entre ser e ter, clama pela autenticidade de princípios e prioriza
valores da vida no momento em que se recebe uma herança. Na década de 1940, A história de
Vernon e Irene Castle reproduz o sucesso através do merchandising associado ao nome
destes artistas e Farrapo humano toca na questão do alcoolismo e da exacerbação do
consumo – etílico, no caso. Na década de 1950, Imitação da vida traça um paralelo entre
preconceito, relações familiares e desejo de ascensão social e Como agarrar um milionário
iconiza a roupas, alimentos, mobília e a cidade de Nova York. Na década de 1960, O RollsRoyce amarelo traz no título o objeto de desejo e de distinção social, Bonequinha de luxo
apresenta uma romântica e pragmática “garota de programa” que sonha com jóias da
Tiffany‟s, Se meu Fusca falasse iconiza o famoso automóvel em filme infantil, Gente muito
importante expõe a discriminação em VIP longe de aeroporto – espaço para conflitos e
encontros – e Enigma de uma vida traz à superfície conflitos escondidos por muros de
mansões da Califórnia. Na década de 1970, O grande Gatsby faz críticas ao vazio da riqueza
e da opulência, O destino de Poseidon estratifica pessoas através de classes de acomodação e
de convivência em um navio e Aeroporto demonstra as viagens aéreas internacionais como
elemento sinalizador de status. Na década de 1980, Gigolô americano aponta para marcas de
moda, carros e locais que conseguem transformar um “garoto de programa” em um homem
elegante e desejado, Conduzindo Miss Daisy cronologiza uma vida através de automóveis
Cadilacs que são trocados religiosamente à medida que o tempo passa, Crazy people
posiciona a publicidade como instrumento identitário a serviço da projeção de desejos e Wall
Street – poder e cobiça traduz a máxima do corolário norte-americano – fazer uso dos dons
dados por Deus – através do ganho desmedido de dinheiro no mercado de ações e de fusões
de empresas. Na década de 1990, Proposta indecente discute o preço e o valor da integridade
humana e do amor e Uma linda mulher associa o amor entre uma prostituta e um milionário
com itens de consumo que a transformam em uma mulher respeitada. Na década de 2000, O
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diabo veste Prada abre as chagas do mundo da moda – e da mídia especializada – e o poder
que dele advém e Amor por contrato desvenda estratégias de marketing de marcas baseadas
na aspiração e no comportamento idealizado.
Ao final desta primeira análise, confirmou-se a existência de um eixo que permeava
estas três classificações inicialmente cogitadas – imagens da mídia, imagens do
comportamento e imagens do consumo: a ideia de um estilo de vida construído e apresentado
através das articulações com o modelo de viver norte-americano, com a vida que girava em
relação a alguma manifestação ampliada da comunicação e com a exibição do que o consumo
é capaz de operar nos indivíduos.

3.3.3.1 Quadro referencial fílmico: agenciamento por imagens e imaginários de consumo

Produção Título no Brasil

Título original

Direção

1925

Em busca do ouro

The gold rush

Charles Chaplin

1932

Grand Hotel

Grand Hotel

Edmund Goulding

1936

O galante Mr. Deeds

Mr. Deeds goes to town

Frank Capra

1939

A vida de Vernon & Irene
Castle

The story of Vernon e
Irene Castle

H. C. Potter

1945

Farrapo humano

The lost weekend

Billy Wilder

1953

Como agarrar um
milionário

How to marry a
millionaire

Jean Negulesco

1960

Se meu apartamento
falasse

The apartment

Billy Wilder

1961

Bonequinha de luxo

Breakfast at Tiffany‟s

Blake Edwards

1961

Dama por um dia

Pocketfull of miracles

Frank Capra

1963

Gente muito importante

The V.I.P.s

Anthony Asquith

1964

O Rolls Royce amarelo

The yellow Rolls Royce

Anthony Asquith

1968

Enigma de uma vida

The swimmer

Frank Perry e Sidney
Pollack

1969

Se meu Fusca falasse

The love bug

Robert Stevenson

1970

Aeroporto

Airport

George Seaton e
Henry Hathaway

1972

O destino do Poseidon

The Poseidon adventure

Robert Neame e
Irwin Allen

1974

O grande Gatsby

The great Gatsby

Jack Clayton

1978

California Suite

California Suite

Herbert Ross
163

1980

Gigolô americano

American gigolo

Paul Schrader

1987

Wall Street – cobiça e
poder

Wall Street

Oliver Stone

1987

Presente de grego

Baby boom

Charles Shyer

1988

Uma secretária de futuro

Working Girl

Mike Nichols

1989

Conduzindo Miss Daisy

Driving Miss Daisy

Bruce Beresford

1990

Crazy people – muito
loucos

Crazy people

Barry L. Young

1990

Uma linda mulher

Pretty woman

Garry Marshall

1993

Proposta indecente

Indecent proposal

Adrian Lyne

2004

Super Size Me – a dieta
do palhaço

Supersize me

Morgan Spurlock

2005

Obrigado por fumar

Thank you for smoking

Jason Reitman

2006

O diabo veste Prada

The devil wears Prada

David Frankel

2009

Amor por contrato

The Joneses

Derrick Borte

3.3.4 Localização do corpus
Diante da vasta e – quase que – incalculável produção fílmica mundial, a determinação
do corpus do presente trabalho abarcou produções oriundas de todos os gêneros e sem
indicação de nacionalidade. Após o estudo de formas de agenciamento do cinema norteamericano, retratado no quadro de obras apresentado no atual Capítulo, o direcionamento da
escolha dos filmes requereu alinhamento com conceitos e premissas apresentados nesta Tese,
para o que foram considerados especificamente fatores como contexto, posição de fala,
pluralidade e potencial midiático.
A compreensão acerca dos fatores relacionados ao contexto é a sincronicidade entre o
momento histórico-social em que emerge de maneira consistente o alinhamento entre
consumo, estilo de vida e consolidação dos Estados Unidos como ícone do progresso mundial
e com o momento em que os filmes foram produzidos. Portanto, o primeiro recorte delimita
obras da década de 1950. Além disto, responde às questões discutidas nos Capítulos I e II
desta Tese.
Por sua vez, o fator posição de fala reflete a preocupação acerca de minimizar
subjetivismos na operação analítica – encontrada na argumentação de Alberto Manguel –,
para o que se recomenda manter relação direta com o contexto de produção, minimizando,
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assim, eventuais leituras oriundas de influências diferentes. Desse modo, o segundo recorte
delimita filmes norte-americanos para a composição da análise fílmica.
Sobre o fator pluralidade, trata-se de uma interpretação da proposta de análise mais
ampla – como em David Bordwell – para com a materialidade dos filmes possíveis de serem
analisados. Ainda que, na etapa da Qualificação do projeto de pesquisa desta Tese fora
considerada a possibilidade da escolha de um único gênero fílmico – no caso, a comédia –,
onde, o plural será melhor traduzido e o resultado mais instigante e provocador, se a análise
não contiver o limitador de gênero.
O quarto fator, potencial midiático, mantém a perspectiva da midiatização e do
conceito de Soft Power tratados na Introdução desta Tese. Não estariam em questionamento
a importância do filme e os objetivos que o justificaram, mas sua capacidade de reproduzir o
modelo norte-americano de estilo de vida, apregoado como vencedor, progressista e
modelador de referências positivas – como tratado no Capítulo I. Com base na ideia de
supremacia e de progresso, tal potencial pode ser encontrado, por exemplo, no
reconhecimento do próprio sistema – meta-aval – através de premiações de filmes. E, neste
sentido, a escolha recai sobre a relação conceitual de prestígio, midiatização e reconhecimento
para os Estados Unidos: o prêmio da Academy of Motion Pictures Arts and Sciences – The
Academy Award –, comumente reconhecido como Oscar,100 “o mais antigo prêmio
cinematográfico do mundo” (ALBAGLI, 1988:5), que, ao longo de sua existência, expôs de
forma midiatizada, vendedora, vigorosa, idealizada e glamourosa o poder de Hollywood para
os Estados Unidos e para o mundo.
Portanto, como localização do corpus tem-se filmes produzidos por estúdios norteamericanos na década de 1950, ganhadores do Oscar de Melhor Filme, independentemente de
gênero. De modo que, totalizando dez obras, serão analisadas no próximo Capítulo: A
malvada (1950), Sinfonia de Paris (1951), O maior espetáculo da terra (1952), A um passo
da eternidade (1953), Sindicato de ladrões (1954), Marty (1955), A volta ao mundo em 80
dias (1956), A ponte do Rio Kwai (1957), Gigi (1958) e Ben-Hur (1959).101

100

N. do A.: “The Academy Awards – ou Oscars, como são comumente chamados – são os melhor-conhecidos,
mais antigos e mais largamente publicizados dos prêmios [...]. A cerimônia anual dos Academy Awards é a mais
celebrada atividade da hollywoodiana e renomada Academy of Motion Picture and Sciences (AMPAS), a qual
foi fundada em 1927 [...].” (FINLER, 1988:54)
101
N. do A.: O critério de escolha dos filmes considerou os respectivos anos de lançamento e não de indicação e
conquista do Oscar – o que normalmente acontece no ano seguinte.
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3.4 Protocolo de análise fílmica
Para melhor coerência e lógica, cabe retomar o recorte do cinema como construção de
narrativas e como fruto de um contexto, assim como o objetivo da presente Tese, que é
compreender o contexto e as articulações do consumo de imagens, sob a perspectiva da
midiatização, que viabilizaram representações cinematográficas em filmes norte-americanos,
capazes de construir a ideia de um estilo de vida modelar para os espectadores dos Estados
Unidos e de outros países, na década de 1950 – estilo denominado como American way of life.
Com tal base, o Protocolo de análise fílmica conterá em sua estrutura três eixos que alinharão
os principais aspectos tratados na Introdução e nos demais Capítulos: uma chave conceitual,
uma chave metodológica e uma chave temática.
A compreensão da chave conceitual dar-se-á através de diversos fundamentos e
questões que permitirão, tal como um storytelling, enfatizar os seguintes fatores debatidos
aqui em profundidade: imagens de consumo e de estilo de vida, American way of life, homem
médio, promessa de progresso, conservadorismo, emergência de imagens oriundas de brechas
geradas por conflitos polarizados e midiatização.
Por sua vez, a chave metodológica residirá na proposta de David Bordwell para uma
pesquisa “nível médio” e considerará como perspectivas de avaliação as três formas de análise
– textual, contextual e extratextual.
Por fim, como grandes chaves temáticas, serão observadas, em cada filme, as seguintes
questões: (1) a proposta de estilo de vida que é apresentada no filme; (2) as imagens da
proposta de estilo de vida que são apresentadas no filme, com aderência ao American way of
life; (3) o modo como as representações de consumo aparecem na relação entre a proposta de
estilo de vida e do American way of life; (4) a caracterização do homem-médio norteamericano nos filmes; (5) os reflexos dos conflitos oriundos do contexto norte-americano dos
anos 1950; (6) a articulação entre a ideia de progresso e o conservadorismo – e o que disto
prevalece na trama e nas imagens relacionadas a estilo de vida –, e (7) se o filme sugere maior
aderência ou crítica ao American way of life.

Entende-se, portanto, que a escolha do corpus e o Protocolo proposto permitem uma
paleta ampla, na qual, de diferentes formas, estarão inseridas imagens de determinado estilo
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de vida suportado por bases culturais associadas ao consumo e manifesta por ideias de
progresso pessoal, valoração e distinção, capazes de dialogar com uma vasta gama de perfis
diferentes de espectadores e de fazer sentido, inclusive, para fora dos Estados Unidos.
Imagens que “[...] gratificavam o desejo oferecendo satisfações socialmente aceitáveis por
meio de códigos cinematográficos e das práticas enunciativas” (BORDWELL, 2005:32).
Imagens presentes no imaginário coletivo até hoje.

Capítulo IV: Ensaio crítico – vendo imagens, lendo valores
modelares, brechas e estilos de vida

Com base no Protocolo estabelecido no Capítulo III da presente Tese para a
realização da análise dos filmes lá definidos, cabe resgatar ao debate e a inspiração sobre o
papel que as imagens ocupam no campo da Comunicação: o local de percepções imaginadas e
concretizadas em determinada obra, inserido em determinado contexto social e que permite
interpretações plurais e, por vezes, ambivalentes. O que ressalta outra discussão aqui
apresentada, especificamente sobre o cinema enquanto espaço de construção de narrativas e
de imagens que dialogam com seu tempo e com enorme leque de espectadores.
Também cabe reiterar que tal análise respeitará o objetivo desta pesquisa e incluirá
filmes produzidos por estúdios norte-americanos e lançados nos anos 1950, ganhadores do
prêmio Oscar de Melhor Filme. O Protocolo partirá de grandes chaves temáticas: (1) a
proposta de estilo de vida que é apresentada no filme; (2) as imagens da proposta de estilo de
vida que são apresentadas no filme com aderência ao American way of life; (3) o modo como
as representações de consumo aparecem na relação entre a proposta de estilo de vida e do
American way of life; (4) a caracterização do homem-médio norte-americano nos filmes; (5)
os reflexos dos conflitos oriundos do contexto norte-americano dos anos 1950; (6) a
articulação entre a ideia de progresso e o conservadorismo – e o que disto prevalece na trama
e nas imagens relacionadas a estilo de vida – e, (7) se o filme sugere maior aderência ou
crítica ao American way of life.
Após a análise de cada um dos filmes, as questões recorrentes e que se alinham de
alguma forma às premissas desta pesquisa serão cirurgicamente apontadas, como um modo de
entender a articulação e a construção de modelos e padrões comportamentais no cinema.
Inicia-se, pois, a partir deste momento, a exibição.
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4.1 Imagens e representações dos dez filmes produzidos nos anos 1950 e premiados com
o Oscar de Melhor Filme

4.1.1 A Malvada102 – a mitificação do star system

Fig. 99: Cartaz do filme A malvada

102

Título original: All about Eve. Direção de Joseph L. Mankiewicz. Produção norte-americana da Twentieth
Century Fox Film Corporation, lançada em 1950. O filme recebeu 14 indicações ao Oscar de 1951 e venceu em
seis categorias: melhor filme, atriz (Bette Davis), diretor (Joseph L. Mankiewicz), roteiro (Joseph L.
Mankiewicz), ator coadjuvante (George Sanders) e figurino.
Sinopse: Margo Channing é uma atriz de teatro de sucesso que, ao conhecer Eve Harrington – uma fã que a
acompanha e idealiza –, acolhe-a e a contrata como assistente. Em pouco tempo, já detentora da total confiança
de Margo, Eve passa a tecer uma teia de relações e fatos para assumir o lugar de sua chefe no teatro e em sua
vida pessoal. O embate entre as duas, as decisões tomadas e as consequências por elas geradas envolvem o
círculo mais próximo – amigos, amantes e um cínico crítico teatral.
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A malvada pode ser compreendida como mais uma produção que se dedica a
apresentar as entranhas do star system – o que já se constitui em bom motivo para ser
assistido, além de ratificar seu valor e relevância para a sociedade moderna. A relação de
poder e a simbolização da vida das estrelas do show business é forma de entreter e de
referendar a importância e a mitificação de uma indústria voltada a produzir e distribuir o
entretenimento. Interessante observar que o cenário em que se desenrola a estória é o teatro,
criando, assim, analogia com o cinema – por motivos óbvios, a crítica não poderia ser do
cinema para o cinema, pois sinalizaria eventual assumpção de culpa. O natural é o glamour, a
sofisticação e a superioridade – ainda que, para elevar a consideração sobre o cinema, este
seja criticado – tanto quanto o Oscar –, como pode ser visto na locução inicial do filme, na
voz do ator George Sanders – que interpreta o crítico teatral Addison De Witt –, ao explicar
alguns pontos de vista para os pobres mortais que não frequentam aquele tipo de Olimpo, sem
abandonar a empáfia característica:
Talvez desconheçam o distinto Prêmio Sarah Siddons. Foram poupados o
sensacionalismo e a honraria duvidosos como os do Prêmio Pulitzer e
outros mais, concedidos anualmente por aquela sociedade cinematográfica.
O distinto cavalheiro é um ator muito, muito idoso. Por ser um ator, vai
discursar por um bom tempo. O importante não é ouvir o que ele diz, mas
saber onde você está e porque está aqui. [...] Os prêmios menores, como
veem, já foram distribuídos. Eles são para o roteirista e o diretor, meros
construtores da torre onde repousa a luz que cintila para o deleite do
mundo. E nenhuma luz fascinou mais os olhos de Eve Harrington [...].

A trama de A malvada é centralizada na ambiciosa trajetória profissional – desde a
inexpressividade e até o reconhecimento por seu talento como atriz de teatro – de Eve
Harrington, interpretada por Anne Baxter. Neste percurso, ela faz uso de manipulação, traição
e mentiras, em sugestão de sutil sociopatia. Desde a inicial atitude humilde como fã da então
famosa atriz Margo Channing, interpretada por Bette Davis, que a leva a ser sua secretária, até
se tornar atriz substituta em peça de sucesso – oportunidade construída por Eve, impedindo
Margo de cumprir uma apresentação. Sem esquecer de flertes com o namorado de Margo,
com um escritor casado e um crítico teatral. Eve faz uso de justificativas para sua atitude, com
certo tom de defesa e justificativa – um enviesamento do se poderia colocar como feminista:
“o cinismo que adquiri ao perceber que o mundo é dos meninos”. Finda por ficar presa à teia
que a projetou – Eve torna-se refém dela mesma diante da possibilidade de ser desmascarada
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e finda títere da fama perversa que obtém, chantageada pelo crítico De Witt, que lhe deu
suporte para chegar onde desejou, inclusive em suas tramóias.
Entretanto, para além do papel de fomentador da mítica sobre quem está em relevância
na sociedade, parametrizado por este idealizado mundo profissional, A malvada tece, ao longo
de seus 138 minutos, uma metáfora sobre a possibilidade de fazer escolhas e sobre o papel
que cada indivíduo desempenha na vida. Além de sublinhar, como mensagem, o
questionamento acerca do que é o sucesso, de seus limites e a que preço ele pode ser obtido.
A proposta de estilo de vida apresentada no filme é centrada na existência de artistas,
que servem de referência e modelo. E, sobretudo, faz uma provocação ao questionar quem faz
parte e quem não faz parte do sistema. A lógica é a relação de inclusão e de exclusão. Para
tanto, as imagens da proposta de estilo de vida inseridas no filme, com aderência ao American
way of life, transitam pela premissa de ser bem sucedido como fim de um processo de
dedicação e uso dos dons dados por Deus. O sucesso seria a graça obtida no uso destes
recursos. Abre, pois, espaço para diferentes representações do homem médio norte-americano:
aquele que está na busca pelo seu objetivo – no caso, Eve, uma mulher que batalha para obter
sucesso sem medir esforços ou escrúpulos –, aquele que já conquistou por mérito o sucesso
idealizado pela sociedade – no caso, Margo – e aquele que se acomoda na posição de
espectador e coadjuvante do sucesso alheio – no caso, a empregada de Margo, que expressa
dedicação, quase veneração pela atriz, e que exerce atitude crítica em suas falas, escamoteada
em ironias. Sem esquecer um dos ângulos da problemática trazida com a trama: de que os fins
justificam os meios, abrindo, assim, o debate ético e limites para a denominada meritocracia.
Um aspecto importante para ser sublinhado é o modo como representações de
consumo aparecem na relação entre a proposta de estilo de vida e do American way of life.
Em A malvada, são os bens de consumo que sinalizam o sucesso, tais como apartamentos
caros, casacos de pele, trajes sofisticados, drinques elegantes, empregados, festas, camarins
exclusivos e muito luxo. A articulação entre a ideia de progresso e o conservadorismo,
prevalece na trama em imagens relacionadas a estilo de vida, ao contrapor: (1) ética versus ser
bem sucedido – na contraposição de Eve e Margo, explicada pela esposa do escritor, Karen
Richards – interpretada por Celeste Holm –; (2) amor versus carreira – Margo, já detentora de
prestígio e fortuna, reconhece que pode abrir espaço da sua vida profissional para se casar
com o homem que ama –, e (3) o preço a ser pago pelo objetivo conquistado sem ética – como
Eve que se torna refém do crítico que a ajuda em suas maquinações para obtenção de seus
objetivos.
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Deste modo, o filme sugere maior aderência ao American way of life ao apresentar –
não sem críticas – o sucesso como fim, a moralização da punição final e o mal a ser expiado.
Embora critique o sistema ao mostrar o preço pago por quem não é digno, é conservador ao
mostrar Margo como quem conseguiu seu espaço com muito trabalho – e arrogância,
inclusive –, mas desde que eticamente. Há nela o orgulho de ter vencido e a arrogância advém
da sensação de superioridade – o reconhecimento externo colabora neste sentido. Apesar do
traço moralista que está embutido na questão de seu casamento. Portanto, no filme, o esforço
e o trabalho são válidos – ainda que pressuponha passar por cima dos outros; entretanto, a
ambição desmensurada e a trapaça, não o são. Assim, acontece o expurgo do mal – no filme,
com a dominação e a solidão do predador. O bom pode não ser perfeito mas é correto – como
Margo e como o crítico De Witt, este que chega a defender um casamento que seria
prejudicado por Eve. O mal é perverso, embora possa triunfar, ainda que sob o jugo da
responsabilidade e da perda de humanidade – um limite tênue entre o conservadorismo e o
moralismo e a busca pelo sucesso.
As questões apresentadas na análise de A malvada devem considerar conflitos
oriundos do contexto norte-americano dos anos 1950, a entender: (1) ser ou não ser bem
sucedido diante da pujança da sociedade norte-americana, (2) ser ou não uma mulher
tradicional – casada, devotada aos valores mais sublimes que um ser humano pode almejar – e
(3) a crítica à relação entre polos de produção artística – Nova York é teatro, Los Angeles é
cinema, teatro é soberba e arte consagrada, cinema é oportunismo financeiro e futilidade, em
uma dialética que ignora, intencionalmente, a televisão – de quem não se deveria falar!
Persiste, ao fim do filme, a dúvida sobre quem de fato venceu. Quem conseguiu o
sucesso, pagando preço alto por ele? Ou quem fez prevalecer outras forças e valores
importantes como o amor e seu equilíbrio? De qualquer modo, o traço conservador mostra-se
mais forte. Afinal, tudo pode ser resumido a caráter e ao amor.
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4.1.2 Sinfonia de Paris103– o debate entre amor, trabalho e talento

Fig. 100: Cartaz do filme Sinfonia de Paris

103

Título original: An American in Paris. Direção de Vincente Minnelli. Produção norte-americana da MetroGoldwyn-Mayer, lançada em 1951. O filme recebeu sete indicações ao Oscar de 1952 e venceu em quatro
categorias: melhor filme, roteiro, fotografia em cores e trilha sonora para musical.
Sinopse: Neste musical, Jerry, um ex-militar que decidiu permanecer em Paris após a Segunda Guerra Mundial,
vive sua vida vendendo quadros nas ruas de Montparnasse. É querido e tem amigos, além de sonhos para se
estabelecer melhor, embora sua prioridade seja viver bem e feliz. Conhece uma vendedora de uma loja de
perfumes, Lisa, por quem se apaixona, mas é namorada de um amigo seu. Ao mesmo tempo, precisa decidir se
aceita ou não o mecenato oferecido a ele por Milo, milionária norte-americana, cercado de segundas intenções.
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Considerado pelo American Film Institute104 como um dos 100 Melhores Filmes já
produzidos, Sinfonia de Paris reconfigura o gênero musical ao associar a grandiloquência
tecnológica de produção e exibição à coreografia de músicas de Ira e George Gershwin –
incluindo uma sequência final de 17 minutos do mais puro ballet vigoroso de Gene Kelly. O
trailer do filme105 reforça esta característica ao afirmar que “the screen has found a new
mood” e valorizar o sistema Technicolor, muitos planos abertos e cenários grandiosos. Mas,
sobretudo, trata-se de uma grande metáfora sobre vencedores e perdedores, cuja mensagem
principal centra-se no valor de conquistar o que se deseja a partir dos próprios valores e
também o trabalho árduo em contraposição ao sucesso rápido.
No filme, Jerry Mulligan – interpretado por Gene Kelly – é um ex-militar que, ao final
da Segunda Guerra Mundial, decide permanecer em Paris e viver seu sonho de ser pintor.
Carismático e de bom caráter, mantém bons amigos e é querido por seus vizinhos. Sustenta-se
vendendo quadros em ruas de Montparnasse. Embora almeje mais, é feliz com o que tem –
como diz a canção I got rhythim106, que traz a proclamação “who could ask for anything
else?”. Encontra Milo Roberts – interpretada por Nina Foch –, uma rica americana que deseja
ser mecenas e amante, colocando-o conflituosamente na posição de se voltar contra seus
princípios. Ao mesmo tempo em que se apaixona por Lisa, atendente de cara loja de perfumes
– interpretada por Leslie Caron, em sua primeira aparição no cinema –, e que é namorada do
amigo Henri.
A proposta de estilo de vida apresentada em Sinfonia de Paris parte do encantamento
com a cidade de Paris – uma antítese de Nova York? – para enfatizar a busca pelo espaço de
trabalho e, sobretudo, pelo espaço de bem viver , onde quer que esteja e como quer que seja, o
que legitima escolhas oníricas – pela cidade, por exemplo. Jerry explica-se: “nos Estados
Unidos diziam que eu não tinha talento. Devem dizer o mesmo aqui, mas soa melhor em
francês”. Zombeteia, assim, da sorte e flerta com o sucesso que há de vir – “ser pintor era tudo
o que eu queria fazer e fui à „meca das artes‟ para fazer isto”! Há, neste discurso, imagens
desta proposta de estilo de vida aderentes ao American way of life, como o reconhecimento do
direito à boa vida – ainda mais àqueles que lutaram pela Pátria –, que exerce uma atividade
para manter sua vida mesmo que sem emprego formal, que arregaça as mangas e batalha pelo
pão de cada dia, como um antídoto ao desemprego e ao não uso dos dons dados por Deus a
104

N. do A.: American Film Institute – AFI: organização sem fins lucrativos, criada em 29 de setembro de 1967,
que tem como objetivos preservar a história do cinema, prestigiar artistas e equipes técnicas da indústria
cinematográfica e promover a educação sobre este setor. Possui também premiações para filmes.
105
Disponível como bônus no DVD produzido e distribuído no Brasil por Sony DACD Brasil (2013).
106
N. do A.: Canção composta por Ira e George Gershwin, em 1930.
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cada indivíduo – tal dialética configura-se no filme através do antagonismo entre os amigos
Jerry e Adam Cook – interpretado por Oscar Levant –, que não consegue compor músicas
porque busca aquilo que será sucesso em primeiro lugar. De alguma forma, não valoriza a
superficialidade, tantas vezes associada ao estilo de vida norte-americano.
A relação entre estilo de vida e American way of life surge através de representações
de consumo aspiracionais – incluindo-se, aqui, certa inspiração na figura dos dândis. Pode-se
indicar, em Sinfonia de Paris, a cidade – e sua beleza, romantismo e outros traços simbólicos
–, automóveis de luxo, motorista particular, exótica carreira de pintor, exposições de arte
versus pintura de rua, roupas caras dos milionários versus os trajes mundanos dos artistas e
das pessoas comuns, lugares extravagantes e a promessa do dinheiro que abre portas.
Por sua vez, o homem médio norte-americano é caracterizado como íntegro, bom,
querido por todos, espirituoso. Esta imagem é elaborada a partir da contraposição de dois
americanos, num claro confronto entre vencedores e perdedores. De um lado, tem-se Adam,
que é pianista, vive de bolsas de estudos, não confia em si, é cáustico e acomodado. Em
determinado momento, ele sonha com uma apresentação pública em que ele ocupa diversas e
simultâneas posições: maestro, pianista, orquestra e público. Comprova seu narcisismo e
autocentramento, impeditivos para ser bem sucedido. E de outro lado há Jerry, que vive a vida
que escolheu com muito pouco, é alto astral, gostado por todos, apaixonado, ético, feliz por
fazer o que quer, sabe que pode mais, tenta sempre, mas não se coloca como escravo do
sistema. Convoca-se, assim, o espectador a se confrontar consigo e decidir que tipo de pessoa
quer, ou melhor, deve ser.
Neste sentido, a articulação entre a ideia de progresso e o conservadorismo,
manifestada em imagens de estilo de vida, toma algumas formas: na contraposição entre amor
e carreira – para Jerry, aceitar ajuda de Milo o impediria de viver o amor com Lisa. Além
disso, a ajuda implicaria em se tornar amante e sustentado pela moça, justamente o oposto do
apregoado pela cartilha calvinista – prejudicar o outro com seus dons. Como Jerry é ético, ele
não rouba a namorada de seu amigo, ele espera que ela tome a decisão de ficar com ele. Podese afirmar, pois, que o filme adere à proposta do American way of life ao estampar a promessa
de progresso a partir da ética e do idealismo, da crença em si e de valores positivos do
indivíduo comum. Além de posicionar os Estados Unidos como a real referência e melhor
espaço para o sucesso – Henri, o cantor francês amigo de Jerry, é reconhecido em Paris mas
viaja para uma turnê nos Estados Unidos como aval de prestígio. E, sem esquecer, que o valor

175

do dinheiro está em ser uma resposta ao trabalho, e que quando isto não acontece, como com
Milo, ele perde o sentido, ele escraviza quem o detém e que usufrui dele.
Contextualmente, Sinfonia de Paris reflete dois conflitos do contexto da década de
1950: um tecnológico, para sobrepujar a televisão com o caríssimo padrão Technicolor, que
permite cenas memoráveis e visualmente impactantes; outro na ordem subjetiva, com o
questionamento sobre se vender ao sistema ou garantir seu espaço pessoal e valores de vida.
A resposta é fornecida através de uma das icônicas canções do filme, I‟ll build a stairway to
paradise107: “vou construir uma escada para o paraíso, com um novo degrau a cada dia.
Chegarei lá a qualquer preço. Fique de lado, estou a caminho”. Sem nunca perder seus
princípios, é claro!

107

N. do A.: Canção composta por Ira e George Gershwin, em 1927.
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4.1.3 O maior espetáculo da Terra108– a espetacularização e a organização do trabalho

Fig. 101: Cartaz do filme O maior espetáculo da Terra

108

Título original: The greatest show on Earth. Direção de Cecil B. DeMille. Produção norte-americana da
Paramount Pictures, lançada em 1952. O filme recebeu cinco indicações ao Oscar de 1953 e venceu em duas
categorias: melhor filme e roteiro.
Sinopse: A vida em um grande circo é retratada por seus artistas e pela forma como vivem e desempenham suas
carreiras e atividades durante uma temporada. Brad é o gerente do circo que precisa, com firmeza, driblar os
interesses financeiros dos proprietários do circo – que querem cortar contratações de astros e limitar as
apresentações apenas às localidades mais lucrativas – e administrar artistas, egos, relações, amores e o principal:
a alta qualidade e o sucesso dos espetáculos. Um acidente com o trem que transporta a estrutura, animais e
artistas – causado por assaltantes que roubam o dinheiro do circo – gera forte mobilização de todos e a garantia
de que o espetáculo não pode parar.
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Dois impactos marcam o espectador de O maior espetáculo da Terra: a pujança visual
e o entretenimento por duas linguagens distintas – cinema e circo, no filme, devidamente
amalgamadas. Mais do que um espetáculo, o circo é apresentado como uma estrutura viva e
organizada, já na locução que inicia este filme e que afirma:
Apresentamos o circo. Vendendo ilusões e mágicas melodias, atraindo
crianças de todas as idades a um mundo de algodão doce, de arrojada
beleza, lantejoulas e de risadas crescentes, rodopiantes emoções de ritmo,
empolgação e encanto, de ousadia, dança e espanto, de cavalos
marchadores e astros voadores. Mas por trás disso tudo, o circo é uma
máquina imensa, cuja vida depende de disciplina, movimento e velocidade.
Um exército mecanizado sobre rodas que passa sobre qualquer obstáculo
em seu caminho, que sempre se depara com a calamidade, mas sempre a
supera sorrindo. Um lugar onde o desastre e tragédia se exibem sob a
grande lona, invadem o quintal e tomam o trem do circo, onde a morte está
sempre à espreita de uma corda esgarçada, de um elo fraco ou de um sinal
de medo. Uma primitiva força de combate que avança implacavelmente
contra tudo e contra todos. Isto é o circo. E esta é a história da maior das
grandes lonas e dos homens e mulheres que lutam para torná-la o maior
espetáculo da terra. (Filme O maior espetáculo da Terra, 1952 – locução
inicial)

Em O maior espetáculo da Terra, o circo é metáfora da cidade norte-americana, com
gestor forte, grande diversidade, organização, trabalho, gente má, gente trabalhadora, sonhos,
lucros, fugitivos, lei, honra, superação. A trama parte da pressão por melhores resultados
financeiros do circo Ringling Bros and Barnum & Bailey e o acompanha por uma temporada
itinerante de apresentações. Estabelece duas dinâmicas paralelas: a vida do circo – que segue
sua agenda de apresentações e processos de estruturação operacional – e a vida no circo –
calcada nos personagens que se cruzam e definem trajetórias pessoais, como, por exemplo, o
administrador Brad Braden – interpretado por Charlton Heston –, o astro bonachão e sedutor
Sebastian – interpretado por Cornel Wilde –, e Holy – interpretada por Betty Hutton –,
abnegada amante de Brad que se encanta por Sebastian. Cabe ressaltar que a engrenagem
orientada e bem sucedida do circo é metalinguagem para a organização da nação norteamericana através deste microcosmo. Ampara a mensagem central na organização social e do
trabalho enquanto força que sustenta àquela sociedade. Sem esquecer a fantasia e o lúdico que
embalam corações e mentes, promessas e o sonho – como o sonho americano.
A proposta de estilo de vida apresentada em O maior espetáculo da Terra equilibra-se
na atuação profissional organizada como fonte de realização pessoal e no caráter colaborativo
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– não necessariamente afetivo – como modo de viver e de sobreviver naquele microcosmo da
sociedade. Algumas imagens desta proposta com aderência ao American way of life são
hierarquia, trabalho, satisfação pessoal e profissional, carisma e competência – que remontam
aos dons divinos – e artistas que comprovam competência e ocupam espaço
independentemente de gênero.
O modo como representações de consumo aparecem na relação entre a proposta de
estilo de vida e do American way of life tomam forma de carros-vagão com mais
infraestrutura de acordo com a hierarquia do circo, do astro que possui carro esportivo caro e
extravagante, do transporte do circo que acontece através de um trem moderno e enorme e das
roupas e fantasias ricamente ornamentadas. E, evidentemente, do consumo de entretenimento,
que inclui diversão, sorvete, pipoca e refrigerante para todas as famílias, calmamente
reproduzidas no filme.
O homem médio norte-americano é simbolizado pelos artistas que se esforçam para
superar adversidades e que acreditam na organização das atividades em prol comum – o que
remonta ao cerne da proposta do cineasta D. W. Griffith tratada no Capítulo II da presente
Tese – e que vivem felizes, mesmo com limitações, pois produzem algo superior, idealizado e
importante para a sociedade. Assim como o homem médio está sentado nas arquibancadas, ele
é a platéia, que observa os artistas superdotados que fazem proezas, que se diverte, participa,
toma sorvete e leva a família. Uma terceira compreensão importante sobre o homem médio no
filme é que ele pode ser mau, sob risco – e como acontece na trama – de ser punido no final.
Como reflexos dos conflitos oriundos do contexto norte-americano dos anos 1950,
apontam-se: (1) a grandiosidade do filme que remonta à necessidade de Hollywood mostrarse mais encantadora do que a televisão; (2) o deslocamento do entretenimento para outros
meios – no caso, o circo perde importância em comparação a outras alternativas –, e (3) a
visualização da mulher no contexto do filme – artistas do circo competentes em igualdade a
alguns dos astros masculinos. Cabe apontar um diálogo que revela o conflito de gênero – o
filme eleva a mulher, mas há visões opostas entre personagens –, no qual Brad afirma que
“mulheres são veneno puro” e a artista com que conversa retruca “mas é uma morte
maravilhosa. Não sou perigosa. Só acho que um homem preocupado se sente melhor se...
bem, com uma mulher por perto. Alguém com quem ficar nervoso.”
Articular a ideia de progresso e conservadorismo – e o que disso prevalece na trama e
nas imagens relacionadas a estilo de vida – propõe tanto o viés conservador através da
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pujança e da força, analogias à força bélica e de organização da sociedade norte-americana e
seus níveis hierárquicos e estratificações sociais –, como o viés progressista a partir das
estratégias para a manutenção da grandiosidade do espetáculo frente a perda de público, sem
esquecer que a sociedade reunida realiza milagres.
Deste modo, O maior espetáculo da Terra sugere aderência ao American way of life
pela confirmação de valores que são pilares da sociedade norte-americana e pela polarização
entre o bom e o mau, ou seja, o bom e o mau cidadão. Assim, ao final do filme, diante do
acidente que envolve o trem – a trama dos assaltantes do dinheiro do circo incluía um
acidente pequeno com o trem, mas que tomou proporções maiores para fazê-lo parar –,
exigindo de todos colaboração e empatia, e que transmite a mensagem de organização e
superação, com a união de todos para superar as adversidades. Afinal, o circo tem que
continuar. Tal como a nação.

Cabe registrar que, no período de conclusão da presente Tese, o circo Ringling Bros,
and Barnum & Bailey publicou, em janeiro de 2017, mensagem de Kenneth Feld – gestor da
Feld Entertainment, empresa proprietária do circo, no website da companhia109– sobre o fim
de suas apresentações depois de 146 anos de trajetória:
Depois de muito avaliar e deliberar, minha família e eu temos que assumir
uma difícil decisão de negócios: Ringling Bros, and Barnum & Bailey farão
sua apresentação final em maio deste ano. A venda de entradas tem
declinado e, após a definição de manter os elefantes fora do percurso, nós
percebemos uma queda ainda maior. Soma-se a isto o elevado custo
operacional que faz do circo um negócio insustentável para a empresa [...]. O
circo e sua gente tem sido incessantemente uma fonte de inspiração e alegria
para minha família e para mim, o que torna mais árdua esta decisão
empresarial [...].

Trata-se dos reflexos de uma nova América emersa em crise na economia e no atual contexto
da comunicação.

109

www.ringling.com. Acessado em 12/02/2015.
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4.1.4 A um passo da eternidade 110– a promessa das vidas que precisam seguir

Fig. 102: Cartaz do filme A um passo da eternidade

110

Título original: From here to eternity. Direção de Fred Zinnemann. Produção norte-americana da Columbia
Pictures, lançada em 1953. O filme recebeu 13 indicações ao Oscar de 1954 e venceu em oito categorias: melhor
filme, diretor (Fred Zinnemann), ator coadjuvante (Frank Sinatra), atriz coadjuvante (Donna Reed), roteiro,
melhor fotografia em preto e branco, som e edição.
Sinopse: Em uma base militar norte-americana no Pacífico, durante a Segunda Guerra Mundial, um grupo de
militares vivencia experiências extremas que revelam o melhor e o pior de cada um. Há um ex-boxeador que se
recusa a continuar lutando e sofre assédio moral e físico, e que se envolve com uma garota que trabalha em um
bar masculino. Há um sargento que se torna amante da esposa frustrada do comandante da base. E há um soldado
raso que tenta viver a vida no limite de suas paixões pessoais. Todas as tramas convergem para o centro militar,
cujo ápice é o ataque dos japoneses no dia 7/12/1941, extensão de Pearl Harbor.
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Pearl Harbor. A maior chaga na história norte-americana até 11 de setembro de 2001.
Em A um passo da eternidade, há a primeira grandiosa e midiatizada catarse deste terrível
fato, que apontou fragilidades de uma das maiores potências bélicas mundiais. E, de igual
maneira, há também a ressignificação das dores de diversos personagens, cruzadas na Base de
Schofield, Havaí, em curto período que antecede e que defronta com o ataque japonês
ocorrido a 7 de dezembro de 1941.
A um passo da eternidade estrutura-se como metáfora sobre o imponderável da vida,
cuja mensagem central é ressaltar o verdadeiro valor das escolhas que são feitas a cada dia,
bem como os papéis desempenhados na vida. Para tal intento, emergem os personagens do
Capitão Dana Holmes – interpretado por Philip Ober –, esguio, fraco, respeitado apenas por
seu posto. Casado com Karen Holmes – interpretada por Debora Kerr –, esposa frustrada que
trai o marido desde que perdeu um bebê ao brigar com ele, quando grávida. Karen se
apaixona pelo Sargento Milton Warden – interpretado por Burt Lancaster –, que é leal, sabe
dar valor à vida, é humano, ciente de seu espaço e lugar, o verdadeiro líder do quartel. Sob
seu comando, o recruta Robert Prewitt – interpretado por Montgomery Clift –, ex-boxeador,
humilde, resignado, dedicado, fiel às suas convicções, romântico e temente de sua força,
desde um acidente que causou em uma luta, e pelo qual sofre bullying da tropa que o quer ver
lutar novamente. E também o soldado Angelo Maggio – interpretado por Frank Sinatra –, bon
vivant, amigo, jogador, sonhador e um pouco sem limites. Prewitt apaixona-se por Alma
Lorene – interpretada por Donna Reed –, que trabalha em um clube masculino local,
sugerindo eventual atividade de prostituição, por necessidade de obter recursos para retornar
aos Estados Unidos e melhorar suas condições de vida lá. Este emaranhado de estórias tem
como ápice o ataque japonês, expondo o que não podia ser trazido à tona e forçando respostas
a cada personagem, mediante suas dinâmicas internas.
A proposta de estilo de vida apresentada no filme é baseada na estrutura de papéis
sociais e em regras estabelecidas no contexto social da Base de Schofield. Há hierarquias com
maior status, manifesto pelo poder de mando e autoridade. E há a relação de valor e desvalor
personificada nos soldados, seus projetos e sentidos pessoais, e o mundano da diversão e de
clubes para homens. Por imagens da proposta de estilo de vida que são apresentadas na
referida obra, com aderência ao American way of life, encontra-se a tônica de que todos tem
um papel na sociedade, cabendo a cada um saber seu limite e tentar otimizar os talentos dados
por Deus. Reitera-se a noção de limite pessoal e frente ao todo da sociedade.
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As representações de consumo aparecem na relação entre a proposta de estilo de vida e
do American way of life, por exemplo, através do único automóvel particular que é mostrado
no filme – o de Karen, a mulher do Capitão, maior autoridade na base –, associando poder e
posse. Outra imagem se dá através da pequena, mas confortável, simpática e tradicional casa
de Alma, namorada do Soldado Prewitt, apesar de trabalhar em um clube masculino,
relacionando o caráter promissor para quem trabalha arduamente. Também válida é a
representação da diversão nos dias de folga dos soldados, que acontece em boates, com muito
consumo de bebidas alcoólicas, apontado para o jogo entre pressão e descompressão através
do lazer, algo a ser consumido para poder sobreviver às agruras da vida – e que, sem limites,
pode representar riscos trágicos.
Na personificação do homem médio norte-americano ecoa o viver sob regras, poderes
do sistema e delimitação de atuação e de espaços sociais. Angelo Maggio é bom, sonhador,
fraco, tenta driblar ordens e procedimentos, revolta-se quieto, bebe, debocha, mostra-se mais
forte do que é – o que sugere ser mais arriscado ao sistema, por não ter controle. Robert
Prewitt mantém sua crença, mesmo ao sentir a eminência de perda e perigo, é inserido no
sistema, ético, bom, pragmático – parecendo, portanto, menos arriscado por ser mais
controlado. Ambos possuem valores humanos positivos, ainda que reféns do status quo. Em
contraposição, o Sargento Warden ambiciona ser feliz e manter seu objetivo, ainda que para
muitos seja limitante – não quer ser oficial de carreira, tem prazer em treinar e gerir o quartel.
Colide com o Capitão Holmes, que não suporta sua vida e bebe muito, por não entender seu
papel naquele contexto e carreira, títere de decisões que não quis tomar. As personagens
femininas sinalizam, por sua vez, dois tipos de visões – progressistas e conservadoras –, às
quais incluem contradições do contexto no qual o filme foi concebido: Alma, que abre mão do
tempo presente aceitável para construir seu futuro ideal, custe o que custar, inclusive a honra;
e, por sua vez, Karen, que entende o futuro como um eterno agora, presa a seu casamento e
vivendo a ilusão da felicidade em braços fortuitos. Cabe aqui, pois, reproduzir dois diálogos
que envolvem Karen: o primeiro aponta a perspectiva de valor frente a papéis relacionados ao
casamento: Sargento Warden afirma que odeia “[...] ver mulher desperdiçada”, ao que
Karen, de certo modo, coaduna e complementa ao reconhecer que existem “[...] vários tipos
de desperdício, Sargento. [...] Por exemplo, que tal uma casa sem crianças?”. O segundo
diálogo retrata a submissão diante do adultério quando a personagem pergunta acidamente ao
marido “por que os homens acham que com eles é diferente?” E é retrucada categoricamente
pelo Capitão Holmes: “não é a mesma coisa!”.
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A articulação entre a ideia de progresso e o conservadorismo através das imagens de
estilo de vida torna-se mais evidente na dualidade da busca de sentido para as vidas das
personagens femininas: Karen vive seu direito ao amor e à felicidade sob o risco de ser mal
falada, e Alma trabalha em um clube masculino para obter sua autonomia futura. A visão
moralista, que reflete o conservadorismo, manifesta-se nas palavras, atitudes e censura
masculina a ambas, em diferentes momentos do filme. Há, entretanto, como em muitas
construções de personagens de filmes à época, um excuse conservador: a mulher casada que
trai o marido, o faz por que seu casamento desabou – o marido a trai desde os dois anos de
casamento, além de beber muito, e é por causa de uma bebedeira e por não estar em casa, que
ela, quando grávida, perdeu um bebê. Assim como a velada garota de programa sonha em se
casar, por isso trabalha temporariamente pela melhor vida que conseguirá posteriormente, sem
se rebaixar por isso. E é exatamente nesta dinâmica que A um passo da eternidade sugere
possuir aderência ao American way of life: no sonho de Alma em se casar e viver seu sonho
americano e na expectativa de amar e ser feliz de Karen, ainda que resida a crítica por seu
comportamento adúltero. Cabe ressaltar que a relação com a autoridade também traduz a
aderência ao American way of life, embora existam críticas através das relações hipócritas de
poder no contexto do quartel, o que em si não se constitui, senão, numa validação das relações
sociais vivenciadas na vida real. Na fala final do filme, o Sargento Warden sintetiza a
expectativa manifesta do filme para o soldado Prewitt, já morto: “você poderia ser esperto,
não é? Bastava lutar boxe, mas você não quis, teimoso! O gozado é que este ano não haverá
torneio de boxe!” Trata-se, assim, de esforços inúteis diante da imponderabilidade da vida e
de estratégias que podem ser empreendidas, para além de posições pessoais, em prol da maior
felicidade e bem viver.
O contexto da década de 1950 aparece refletido tanto na questão dos inimigos
sorrateiros que atacam os Estados Unidos como na representação do feminino e dos novos
papéis possíveis para mulheres na sociedade de então –, e respectivos impactos na
constituição familiar vigente.
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4.1.5 Sindicato de ladrões111– a necessária remissão dos pecados

Fig. 103: Cartaz do filme Sindicato de ladrões

111

Título original: On the waterfront. Direção de Elia Kazan. Produção norte-americana da Columbia Pictures,
lançada em 1954. O filme recebeu 12 indicações ao Oscar de 1955 e venceu em oito categorias: melhor filme,
ator (Marlon Brando), atriz coadjuvante (Eva-Marie Saint), diretor (Elia Kazan), roteiro, fotografia em preto e
branco, direção de arte e edição.
Sinopse: Terry, um ex-boxeador, trabalha no porto como estivador. Eventualmente, realiza tarefas para o
sindicato que controla àquela atividade. Numa desta tarefas, percebe-se envolvido na morte de um amigo – o que
o aproxima da irmã deste amigo, por quem se apaixona. A extrema pobreza e a falta de esperança para os
trabalhadores cria um ambiente propício para a atuação sindical de cunho mafioso. Terry decide depor contra o
sindicato, é defenestrado pelos companheiros – temerosos por represálias – e passa a ser perseguido. O confronto
final realinha as forças e o valor daquela parcela da população.
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Que luta vale a pena ser vivida? Qual o sentido que um ideal deve assumir na vida de
alguém? Sob esta perspectiva, Sindicato de ladrões elabora uma grande metáfora sobre o
direito e a possibilidade das escolhas que são feitas na vida e suas consequências. A
justificativa maniqueísta de que o ambiente perverte os valores pessoais e humanos é atenuada
com a possibilidade de remissão dos pecados de Terry Malloy – interpretado por Marlon
Brando. Decerto, o contexto é fator cultural e pragmático e interfere na constituição psíquica
de seus integrantes. Entretanto, a postura passiva diante do contexto acomoda e impede o
progresso do mesmo grupo. A mensagem principal do filme, portanto, dar-se-ia através da
sinalização das responsabilidades que o sujeito assume diante do que decide para si. Inclusive
de perceber limites, de reconhecer o impacto que é capaz de gerar em seu espaço social e de
reconstruir seu caminho.
A trama de Sindicato de ladrões gira em torno de uma comunidade portuária,
controlada por um sindicato mequetrefe, com clara inspiração mafiosa, que busca locupletarse e mantém os trabalhadores do porto em condição questionável, submissa e temorosa. Terry
é um estivador, ex-boxeador que perdeu o rumo da carreira ao aceitar ser derrotado em uma
luta para favorecer seu irmão em apostas. Trabalhando no porto, presta alguns favores para o
sindicato. Num deles, testemunha a morte do amigo Joey, aproxima-se de Edie – interpretada
por Eve-Marie Saint –, irmã do amigo, que estuda para ser professora – e se insere no
questionamento ético da consequência de seus atos.
A comunidade em questão possui vértices polarizados que assumem certo tom sacro: a
desesperança representada pelos trabalhadores que aceitam seu destino para garantir a
subsistência; a esperança representada pelo amor de Terry e Edie e pelo questionamento ético
de Terry; o ativismo e a moral representados pelo Padre Barry – interpretado por Karl Malden
–; o pecado representado por Johnny Friendly – interpretado por Lee J. Cobb –, chefe do
sindicato; e a lei representada pela polícia e pela justiça que tenta quebrar o poder sindical. O
padre, em determinado momento, prega que
[...] toda manhã, quando o capataz tocar o apito, Jesus está entre vocês. Ele
vê porque alguns são escolhidos, outros não. Ele vê o homem de família
preocupado com o aluguel e o alimento para sua família. Ele os vê
vendendo a alma por um dia de trabalho.

Em outras palavras, há ovelhas, há lobos e há redenção.
A proposta de estilo de vida articula-se no filme ao papel do trabalho e das relações de
sobrevivência pessoal. Há o discurso implícito de que o indivíduo, se trabalhar direito e não
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infligir códigos de honra, terá condições de viver e de lutar por uma vida melhor. Terry, ao
fazer o jogo proposto por seu irmão e entregar a luta, perdeu seu direito a gozar das
conquistas geradas por seu dom. Ele reconhece e diz, em certo momento, a Edie: “eu podia
ser alguém e perdi”. Assim, as imagens da proposta de estilo de vida são apresentadas no
filme através dos valores que sustentam o American way of life e que orbitam na esfera da
organização social através do trabalho e do pragmatismo das escolhas – a sobrevivência de
cada dia que, no caso, implica em aceitar a corrupção – ou a construção do futuro melhor
através do uso dos dons dados por Deus a todos – como o talento para ser boxeador e o estudo
para ser professora.
O modo como representações de consumo aparecem na relação entre a proposta de
estilo de vida e do American way of life manifesta-se na construção da sedução do poder –
quem possui o poder, obtém ganhos e força, visibilizadas por carros, roupas melhores,
dinheiro e os lacaios –, e no antagonismo de quem não o possui – sonhadores, com visão a
curto prazo, desprovidos de ambição.
O homem médio norte-americano é caracterizado em Sindicato de ladrões como o
trabalhador árduo, que reconhece seu papel na sociedade e que teme sonhar diante da
impossibilidade de movimentos rumo ao desejo dele ascender e da frustração gerada por tal
situação. Pobre, temeroso, honesto, valoriza a honra, mesmo quando a honra é a máfiasindicato. O pai de Joey bem traduz o destino e a aposta no futuro ao explicar que seu esforço
diário de carregar sacas no porto era “para Edie ser professora ou pessoa decente”,
apontando para si o desvalor na escala social, posto que não se enquadraria no ideal de ser
pessoa decente, embora projete valor para sua filha, que com a educação terá melhores
oportunidades do que ele teve.
A associação do filme com o contexto norte-americano dos anos 1950 é clara através
de dois fatores que marcaram o citado período: a organização dos sindicatos e o
macartismo.112 Elabora a personificação do mal e do bem através da polarização entre o
sindicato e a justiça. Assim, é retratado, em primeiro lugar, a perseguição à classe artística
promovida pelo FBI à época, diante da qual muitos profissionais da área de entretenimento
preferiram conclamar a Primeira Emenda da Constituição dos Estados Unidos – que preserva
o direito do cidadão permanecer em silêncio para não se autoincriminar –, entraram para a
lista negra e foram proibidos de trabalhar no país. Este fato é metaforizado no código de
112

N. do A.: Referência à política anticomunista norte-americana estabelecida pelo Senador Joseph McCarthy na
década de 1950.
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silêncio imposto pelo sindicato do filme aos trabalhadores, que podem sofrer represálias se
agirem de modo contrário. E, em segundo lugar, há no filme sutil atribuição de inspiração
mafiosa e criminosa ao sindicato portuário, em resposta a algumas crises vividas à época
como a organização sindical norte-americana. O tom demagógico e da suposta identidade com
o grupo está presente no discurso de Johnny, que sublinha a subversão ética:
Também tenho o coração mole. Perguntem a qualquer bêbado se não dou
grana quando pedem. Minha mãe criou dez filhos com uma droga de pensão
de vigia. Aos dezesseis, tinha que implorar por trabalho. Não subi à toa.
Conquistar este sindicato foi duro. Enfrentei durões.

Observam-se, pois, dois pesos: a conquista democrática para o povo, que são os sindicatos –
como clama o padre em determinado momento, ao exclamar “nenhum sindicato deste país
aguentaria isso!” – e a provocação do filme – quem garante que outros sindicatos não podem
igualmente seguir por linhas tortuosas e ilegais?
Outrossim, a articulação entre a ideia de progresso e o conservadorismo – e o que
disso prevalece na trama e nas imagens relacionadas a estilo de vida – sugere um discurso
mais conservador. Por exemplo: primeiro, na figura do padre como mediador (religião), nos
valores, na família, na obediência e no trabalho. Depois, ao não propor uma organização
sindical mais justa e honesta, a crítica recai sobre a formação sindical. E, por fim, ao justificar
– e desapercebidamente questionar – a promessa de progresso quando associa o longo prazo e
a incerteza das apostas com o acomodamento frente à conquista rápida do desejo. Conclui-se,
portanto, que Sindicato de ladrões sugere aderência ao American way-of-life ao preservar o
ideal americano, ainda que mais no campo da esperança e dos valores do que na
materialização em uma vida melhor. A preservação dos dons pessoais é fator de
desenvolvimento e de progresso. E o reconhecimento dos erros e a possibilidade de
reconstruir escolhas é direito inalienável dos indivíduos.
Por fim, cabe ressaltar outro aspecto descoberto na pesquisa realizada para esta Tese e
que se relaciona com o teor conservador implícito no discurso de redenção de Sindicato de
ladrões. Terry, ao final do filme, decide enfrentar o sindicato após ter delatado o sistema
criminal perpetrado pela agremiação. Briga e é surrado no porto, fato testemunhado pelos
demais trabalhadores. Largado pelos agressores, ele caminha machucado e claudicante em
meio aos semelhantes para, contrariamente à ordem de Johnny, obter permissão para trabalhar
naquele dia. Cambaleante como um Cristo na via Sacra, imola-se para o bem comum – se ele
conseguisse a vaga, como o fez, determinaria o fim do poder sindical. E esta percepção da
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intencionalidade salvadora confirmou-se na descoberta de documentário sobre o filme –
disponível no DVD distribuído no Brasil pela Columbia TriStar Home Video – no qual, a
respectiva campanha de lançamento da obra é apresentada, incluindo o cartaz promocional
que continha por subtítulo “the story of redemption of Terry Malloy”.
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4.1.6 Marty 113– a emergência de valores do homem comum

Fig. 104: Cartaz do filme Marty
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Título original: Marty. Direção de Delbert Mann. Produção norte-americana da Hecht-Lancaster Productions,
distribuída pela United Artists, lançada em 1955. O filme recebeu oito indicações ao Oscar de 1956 e venceu em
quatro categorias: melhor filme, ator (Ernest Borgnine), diretor (Delbert Mann) e roteiro.
Sinopse: Marty é um homem chegando à meia-idade, acomodado em sua vida pessoal, pressionado a arrumar
uma esposa por sua mãe italiana e católica. Passa o tempo com amigos, muito acomodado. Marty tem uma
ambição: deixar de ser empregado no açougue do bairro e comprar o estabelecimento. Uma noite conhece Clara
e se encanta por ela – que, como ele, foge aos padrões estéticos de beleza e é conformada com sua situação.
Decidir se quer ficar com Clara e alterar seu espaço cômodo e defendido da exclusão será seu maior desafio.
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Para uma nova sociedade, atrelada ao consumo, um novo cidadão. Quanto maior
espelhamento a quem não se enquadrasse nos modelos propostos, maior aderência e maior
seria o mercado consumidor. Neste sentido, entende-se Marty como uma metáfora das
relações de inclusão e exclusão no padrão modelar do estilo de vida norte-americano.
Constrói-se o espaço de mudança pessoal, considerando como grande mensagem do filme que
trabalha na ordem da resiliência, da resistência e do “seja quem você é”.
Marty é um filme simples, sensível e comportamental. A estória explora um final de
semana na vida de Marty – interpretado por Ernest Borgnine –, um açougueiro de família
italiana, morador do Brooklyn, Nova York. Ao se questionar se deve ou não comprar o
estabelecimento onde trabalha e ao se deparar com um padrão acomodado de vida, ciente de
que o tempo está passando – tem trinta e quatro anos e sente o envelhecimento –, ele se
permite viver situações diferentes, incluindo o encontro e o apaixonamento por Clara –
interpretada por Betsy Blair –, uma moça com questões afins às suas, igualmente tímida,
insegura, simpática e fora dos padrões estéticos apregoados pela sociedade. Futuro, progresso,
casamento, relações sociais e família são ingredientes que complementam os noventa minutos
de exibição.
A proposta de estilo de vida apresentada em Marty aponta para o risco da acomodação
diante da sujeição às condições encontradas na vida de um indivíduo – no caso, classe social,
idade, ascendência italiana, ofício e padrão estético. O que em outras palavras se configuraria
na voz de comando ou se acomoda ou constrói sua própria história. As imagens da proposta
de estilo de vida que são apresentadas no filme, com aderência ao American way of life,
possui eixos baseados na cobrança pela união matrimonial tradicional e a base financeira
obtida pelo trabalho e com perspectiva de futuro.
Por sua vez, a relação entre a proposta de estilo de vida e o American way of life é
colocada em cena através de três questionamentos: ser funcionário ou ser proprietário, como
viver com dignidade e aceitar ou não padrões estéticos impostos pela sociedade. Em
determinada cena do filme, Marty explode sua angústia para sua mãe, que o pressiona para
sair e conhecer pessoas, pois deseja que ele se case:
Quando você vai desistir, mãe? Você é mãe de um solteirão. Nunca vou me
casar. [...] Chega uma hora na vida de um homem em que ele tem que
encarar os fatos. E o fato aqui é que não tenho o que as mulheres gostam. Já
paquerei muitas moças. Já fui a muitos bailes. Já sofri o bastante. Não
quero mais sofrer. [...] Sou só um homem feio e gordo.
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A caracterização do homem-médio norte-americano é construída através de dois
perfis: Marty é o típico representante desta categoria – embora este padrão seja real e menos
explorado midiaticamente como referência –, que pode construir seu projeto de vida e
progredir, que possui objetivos, é lúcido, bom e trabalhador. Clara também faz par ao perfil de
Marty, é como ele. De outro lado, Angie – interpretado por Joe Mantell –, melhor amigo de
Marty, é o perdedor que age como jovenzinho, sem rumo, sem objetivos, vivendo apenas o
aqui e o agora, a boa curtição de um final de semana, sem se dar conta de que está
envelhecendo e perdendo oportunidades.
O contexto norte-americano dos anos 1950 – e os conflitos dele oriundos – insere-se
em Marty na discussão da ampliação do mercado consumidor. Como dar voz à massa de
pessoas que não se enquadravam no modelo idealizado, bonito, universitário, sadios bem
sucedido, vivendo em casas claras, com carros limpos e modernos? Como ampliar o mercado
consumidor e incluir o sonho americano na vida de quem não se encaixava neste estereótipo?
Ao desmistificar este modelo, abre espaço para que outros entrem no sistema. A receita reside
em aceitar limites e ao mesmo tempo não se acomodar, ter autonomia e definir seu papel na
sociedade, como emerge no diálogo em que Clara diz a Marty: “acho que qualquer coisa que
queira fazer, dará certo”. Ao que ele, por sua vez, responde: “só temos medo de viver por
conta própria. É um passo importante viver por conta própria”.
Entretanto, o espaço de negociação entre o ser e o aceitar as regras sociais propõe um
jogo perverso: quando se é bom para todos, todos aprovam e amam. Quando não se é tão
bonzinho para todos, transforma-se em alvo de críticas. Dependendo da fragilidade
emocional, o papel a desempenhar e a autonomia do indivíduo estarão delineados. Será,
contudo, necessário entender seu espaço, refletir a partir das críticas e se ressignificar através
da verdade, ainda que ela não seja confortável – como quando Marty explica para Clara de
modo tosco que “bagulhos como nós não são tão bagulhos como pensamos”.
Por sua vez, a articulação entre a ideia de progresso e o conservadorismo – e o que
disso prevalece na trama e nas imagens relacionadas a estilo de vida – faz emergir
simultaneamente duas representações. O aspecto conservador apresenta-se nas seguintes
imagens: casamento, religiosidade e missa, dependência de pais e filhos, o trabalho honesto e
o reconhecimento da família. E o aspecto progressista preconiza a construção do caminho
pessoal, autônomo e vencedor pelo viés do autoempreendedorismo, da autonomia e das
escolhas para ser feliz.
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Conclui-se, portanto, que Marty sugere maior aderência ao American way of life. E o
faz de modo interessante: embora a contraposição de personagens sugira natural comparação
entre perfis comportamentais e consequente visão crítica – leia-se, excludente, revelando o
lado negado dos Estados Unidos –, a inclusão no sistema vigente é, sem sombra de dúvidas,
uma forma de o validar e referendar. Ainda que, em outra perspectiva, pode se tratar de um
elogio ao aparentemente deslocado ou incapaz, a adesão conservadora convive com a inclusão
dos diferentes, não por escolha, mas por inadequação ao modelo.
Cabe, inclusive, refletir se o excesso de padrões propostos naquele contexto não
excluía, de modo significante e significativo, parcela importante da sociedade que, ao não se
ver refletida na proposta, sonhava e pouco fazia para se inserir. Para Marty, seu ritual de
passagem acontece ao entender, de modo simples, e dizer a Angie que,
Você não gosta dela. Minha mãe não gosta dela. Ela é um bagulho e eu sou
um cara gordo e feio. Mas só sei que me diverti ontem à noite. Vou me
divertir hoje à noite. Se continuarmos nos divertindo, eu vou me ajoelhar e
pedir a ela que case comigo.

Em outras palavras, não importa o que aconteça, venceremos ao final. Basta fazer
parte. Basta acreditar. Basta decidir empreender algo que faça sentido para si. Afinal, nesta
visão de mundo, é uma das tarefas para a qual o indivíduo veio ao mundo.
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4.1.7 A volta ao mundo em 80 dias 114– a harmonização do humano e da tecnologia

Fig. 105: Cartaz do filme A volta ao mundo em 80 dias

114

Título original: Around the world in eighty days. Direção de Michael Anderson e de John Farrow (este último,
não citado nos créditos). Produção norte-americana da Michael Todd Company, distribuída por United Artists,
lançada em 1956. O filme recebeu oito indicações ao Oscar de 1957 e venceu em cinco categorias: melhor filme,
roteiro adaptado, fotografia em cores, edição e trilha musical.
Sinopse: Baseado na obra de Julio Verne, o filme A volta ao mundo em 80 dias é uma elegia à tecnologia e à
coragem dos desbravadores da humanidade. Em um aristocrático e rico clube masculino, Phileas Fogg aceita o
desafio de outros cavalheiros de fazer uma viagem de volta ao mundo em oitenta dias – isso no ano de 1872 – e,
para tanto, conta com seu empregado Passepartout, com dinheiro, com tecnologia, com astúcia e com um
inesperado amor que encontra em um dos lugares por onde passa – e são vários países e culturas diferentes que
são apresentados. A superação e a honra dos cavalheiros britânicos é o tom maior do filme – além da aventura, é
claro!

194

O advento da modernidade. A capacidade de investimentos, a capacidade de produção
e a capacidade de trabalho de uma massa humana que, mais e mais, deslocava-se para as
grandes cidades. Um paralelo possível, mais de meio século depois, com as transformações
geradas pela reconstrução de parte do mundo ocidental pós-Segunda Guerra Mundial,
momento em que, mais uma vez, investimentos, produção e trabalho organizaram-se na tarefa
de expandir mercados e de otimizar a tecnologia em prol de melhores resultados para
empreitadas pessoais ou da sociedade. E quando, mais uma vez, a vida era confrontada com o
risco da mecanização das relações e, sobretudo, do próprio homem.
Tomando-se por base este preâmbulo, A volta ao mundo em 80 dias coloca-se como
uma metáfora para o imbricamento do capital, da tecnologia e do humano, partindo da
mensagem principal: uma elegia à tecnologia aplicada à superação humana e aos valores mais
nobres, posto que contexto, determinação e coragem possibilitam o conhecimento que, por
sua vez, amplia, em moto contínuo, as possibilidades da própria vida.
Trata-se de um filme grandioso,115 divertido, visualmente profícuo em imagens do
mundo e de outras culturas. Espetáculo que traz à mente os travelogues despachados pelos
irmãos Lumière para filmar e mostrar o mundo para o mundo nos primórdios do cinema. As
primeiras imagens de A volta ao mundo em 80 dias contam com apresentador em off que fala
de máquinas voadoras, submarinos, televisão e foguetes. Um prólogo que parte da obra de
Júlio Verne, de mesmo título e período em que transcorre o filme – 1872 –, que serviu como
referência para esta película. Outra produção, Viagem à Lua,116 de Georges Méliès, é exibido
àquela parte a título de ilustração – e, porque não dizer, de encantamento. A tecnologia era
acessível e boa, desde que não fosse desprezado o autor e o usuário de tamanha benesse – o
homem: “a velocidade só é boa quando a sabedoria a dirige”, preconiza a locução, com base
no livro de Verne.
A volta ao mundo em 80 dias parte de uma aposta materializada em um desafio
travado entre ricos cavalheiros que frequentam um clube masculino exclusivo de Londres: dar
a volta ao mundo em 80 dias, não importando como. A aventura remonta a desafios que a
aristocracia, entediada, dava-se ao luxo de bancar em prol de adrenalizar as vidas enfastiadas
de quem não é produtivo no mundo moderno. Para tal empreitada, o metódico e arrogante
milionário Phileas Fogg – interpretado por David Niven – contará com seu empregado
115

N. do A.: Um aspecto da grandiosidade do filme é a profusão de astros renomados que fazem pontas como,
por exemplo: Marlene Dietrich, John Carradine, Buster Keaton, Peter Lorre, George Raft, Frank Sinatra, Cesar
Romero, Fernandel e John Gielgud. Uma grandiosidade que a televisão ainda não podia contemplar.
116
Título original: Le voyage dans la lune. Produção francesa, produzida e dirigida por Georges Méliès, em
1902.
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Passepartout – interpretado por Cantinflas117 – e pela Princesa Aouda – interpretada por
Shirley MacLaine – moça oriental salva pela dupla e que se apaixona pelo protagonista, sendo
correspondida por ele. Com a fleuma inglesa, as aventuras e as descobertas do trio
configuram-se no combustível para mover a aposta e o mundo, como preconiza o comandante
de uma das embarcações para Hong Kong: “perseverança... assim surgiu um império!”.
A proposta de estilo de vida que é apresentada no filme ampara-se na lógica de que
com dinheiro tudo é possível, excitante, com horizontes largos e abertos, pronto para ser
descoberto. A determinação e a coragem possibilitam o conhecimento que move o mundo.
Desse modo, as imagens da proposta de estilo de vida que são apresentadas no filme, com
aderência ao American way of life, cristalizam ética, respeito, promessa de progresso e o
poder do dinheiro – que permite realizar empreitadas de vulto positivas. Encontram-se
imagens do prestígio dos predestinados na lógica de inclusão e exclusão, ou melhor, de
superiores e inferiores. Encontra-se, também, a questão da superação de limites na consecução
de objetivos: fazer valer os talentos dados por Deus. Cabe pontuar que o filme se passa na
Inglaterra – berço da Revolução Industrial – e que a associação com o American way-of-life
dá-se através de analogias.
O modo como representações de consumo inserem-se na relação entre a proposta de
estilo de vida e o American way of life cristalizam-se no poder de viajar pagando por tudo
apenas pelo prazer de uma aposta e um desafio, na atitude de superioridade frente às
diferentes culturas visitadas pelo trio e no clube masculino, exclusivo, arrogante e misógino
com regras do que é aceitável e do que não o é. Um aspecto interessante é a discrição inglesa:
a ostentação não é proclamada, é exercida e incorporada por quem é diferente – superior. Sem
esquecer que, simbolicamente, há mordomos, calefação doméstica encanada em 1872, código
de roupas e tipos de comida. O consumo também é retratado na perspectiva do poder para
realizar tal empreitada: por exemplo, na França, um balão é comprado; na Espanha, um
milionário empresta um iate; um elefante é adquirido na Índia; passagens de navio,
embarcações e trens ao longo do percurso.
Embora a estória esteja baseada em Londres, o homem médio norte-americano é
caracterizado pelo personagem de Cantinflas. Ele vence todos os obstáculos, usa seus talentos
para fazer o que é preciso. É ético, não tem dinheiro mas zela pela fortuna que seu patrão
carrega. Teme o desconhecido e o diferente. Enfrenta ou dá um jeito de suplantar a
117

N. do A.: Cantinflas (1911-1993) é o nome artístico de Fortino Mario Alfonso Moreno Reyes, ator
comediante mexicano, também produtor, cantor e escritor. Sua carreira contempla atuação em 55 filmes.
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adversidade. É também apaixonado, engraçado e batalhador. É fiel a seu patrão. Tal atitude
demonstra valores mais direcionados à lógica burguesa do que à aristocrática. Em oposição
conservadora, o detetive que persegue Fogg, crendo ser ele um ladrão, quase obstrui a
conquista do objetivo.
A análise aponta dois reflexos dos conflitos oriundos do contexto norte-americano dos
anos 1950: o expansionismo internacional e a polarização entre quem é o Bem e quem
personifica o Mal. Assim, muitas críticas a modos de viver de outras culturas são elaborados
através de estereótipos, tais como: homem francês sonolento e francesas coquetes, trottoir
pelas ruas de Paris; ingleses esnobes e fleumáticos; espanhóis alegres, festeiros, dançarinos de
flamenco e músicos; a população exótica em Suez, Hong Kong e Índia; o Japão tradicional; e
os Estados Unidos com a tecnologia moderna de trens – embora ainda se digladie com índios.
Coloca-se, pois, que há um mundo civilizado e um mundo não-civilizado – apesar de exótico
– com elefantes, índios assassinos, culto a vacas, sacrifícios em rituais e árabes que falseiam
truques com cobras encantadas. Outro aspecto é que o nobre inglês refere-se aos Estados
Unidos como um país selvagem quando aporta em São Francisco – caracterizado por bordéis
e shows de vaudevilles, brigas e campanhas políticas farsescas. Sugere mostrar aquela parte da
população que não coadunou com os valores pujantes da América de verdade, temente a Deus
e que não sabe como progredir na ainda selvagem e não-civilizada região sudoeste norteamericana. E, claro, nunca dito por um americano mas, sim, por um inglês – o elemento
colonizador e, portanto, civilizado.
A articulação entre a ideia de progresso e o conservadorismo – e o que disso prevalece
na trama e nas imagens relacionadas a estilo de vida – emerge na dúvida conservadora por
sobre a tecnologia. Por sua vez, a coragem dos sócios do clube inglês e a honra à palavra
empenhada para manter uma aposta ousada são aspectos conservadores, amparados em
valores aristocráticos. O feminino surge dividido entre o conservador extremo e uma posição
mais forte na sociedade: a Princesa Aouda, moça hindu que estudou na Inglaterra, retorna à
terra natal para se casar com um homem de 72 anos, a quem viu uma vez apenas. Pela
tradição, deverá ser sacrificada para seguir a jornada junto com o falecido marido. Ao final,
atua mais firmemente, após ser resgatada pelos protagonistas, e toma a iniciativa de se
declarar afetivamente a Fogg.
Portanto, é possível afirmar que A volta ao mundo em 80 dias possui aderência ao
American way of life ao sublinhar a promessa de progresso e o uso de dons dados por Deus na
conquista de objetivos e na superação de obstáculos, inclusive, culturais. Também pode ser
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notada esta aderência na crença na tecnologia e no futuro, sem desprezar o amor. Há, no poder
da destruição, a promessa de esperança em um mundo de poder ilimitado e oportunidades
infinitas. Se o futuro a Deus pertence é o homem que deverá concretizá-lo através de seus
dons, perseverança, arrojo e visão de futuro.
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4.1.8 A ponte do Rio Kwai 118 – a relação entre trabalho e causa

Fig. 106: Cartaz do filme A ponte do Rio Kwai

118

Título original: The bridge on the river Kwai. Direção de David Lean. Co-produção britânica e norteamericana da Columbia Pictures, lançada em 1957. O filme recebeu oito indicações ao Oscar de 1958 e venceu
em sete categorias: melhor filme, diretor (David Lean), ator (Alec Guinness), roteiro adaptado, fotografia, edição
e trilha sonora.
Sinopse: Durante a Segunda Guerra Mundial, um grupo de soldados britânicos cai prisioneiro de um campo
japonês, numa ilha do Pacífico. Os militares japoneses têm, como agenda paralela, construir uma ponte para
facilitar a movimentação das tropas nipônicas naquela região. Após o embate pessoal entre o comandante do
campo e o comandante inglês prisioneiro, os ocidentais passam a participar da construção da ponte. A relação
entre os dois superiores, preconizada pela admiração, pela distinção e pelo respeito, é colocada em xeque por
alguns prisioneiros, sendo que entendem esta atitude como colaboracionismo, e tentam deter a tarefa com ações
de boicote.
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A internacionalização do mundo e um novo cosmopolismo vivenciados a partir do
final dos anos 1940, sinalizavam modelos originais de produção e de organização social – e
imagens idealizadas para a sociedade – estão estampados em A ponte do Rio Kwai. Tal como
uma grande metáfora da sociedade organizada pelo trabalho e por valores morais e éticos, o
filme possui forte mensagem de estímulo à busca individual e coletiva por causas que guiem
os seus integrantes.
A ponte do Rio Kwai é uma sofisticada e grandiosa produção que consumiu oito meses
de trabalho em plena selva do Sri Lanka, onde uma ponte real foi construída, destruída e dela
despenca um trem de verdade. O filme parte da contraposição de olhares sobre dignidade e
honra. Antagoniza dois oficiais: em um lado, o Coronel Saito – interpretado por Sessue
Hayakawa –, japonês, comandante do Campo 16 no Pacífico, que reúne prisioneiros durante a
Segunda Guerra Mundial; de outro, o Coronel Nicholson – interpretado por Alec Guinness –,
inglês, comandante de um pelotão feito prisioneiro e alocado no Campo 16. O confronto entre
a honra manifesta pelos códigos disciplinares e tradicionais nipônicos e a honra traduzida
pelos códigos comportamentais e atitudinais britânicos sugere um desfecho delicado para a
relação de ambos. Na lógica da organização social, honra poderia se materializar tanto no
extremo de um haraquiri119 quanto no protocolo do Tratado de Genebra.
Com o transcorrer do filme e, à medida que a força e a fleuma de Nicholson são
testadas por Saito, constrói-se uma relação de identificação mútua – a resistência do inglês e o
senso de respeito do japonês. Entretanto, o tom maniqueísta da produção ocidental
caracterizará Nicholson com nuances positivas e vencedoras, enquanto Saito coloca-se como
títere de si mesmo – explica-se, assim, porque não é um líder nato, conta somente com poder
pela patente e pela força. No fundo, ele é um homem dividido: ele queria fazer Artes, como
diz ao inglês, porém foi obrigado pelos pais a não sustentar seu desejo – sob a ótica do
modelo norte-americano. Ele não seguiu seus dons, não teve coragem de manter sua
autonomia e é infeliz.
Neste sentido, a estrutura do roteiro parte do confronto entre os dois e suas culturas
para progressivamente constituir a identificação. Isto é devidamente capitalizado por
Nicholson para melhorar as condições de seus oficiais igualmente prisioneiros: associa forças
para a missão de Saito, a construção de uma ponte sobre o Rio Kwai, que se tornaria
importante estrategicamente para os japoneses na região. O uso de oficiais ingleses, alguns
119

N. do A.: Termo japonês que significa uma forma ritualística de suicídio utilizando sabres, espadas ou facas
para cortar o próprio ventre.
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engenheiros e dos soldados da mesma tropa como mão de obra viabiliza, pouco a pouco, a
tarefa. Ao mesmo tempo, Nicholson, sem perceber, perde a noção do que seria a ética no
contexto da guerra e assume para si a missão de erguer a ponte, ainda que isto signifique
agregar vantagem ao inimigo. Em paralelo a esta narrativa há a presença do Major Shears –
interpretado por William Holden –, norte-americano, igualmente prisioneiro do Campo 16,
que percebe o jogo e critica a estratégia de Nicholson, tripudia dos japoneses e permanece
acima do afetivo jogo de honra com seu pragmatismo e objetividade. Consegue fugir e é
enviado de volta, contra sua vontade, para destruir a ponte.
Ainda que o espaço geográfico de A ponte do Rio Kwai seja um campo de prisioneiros
cravado na selva de uma ilhota oriental, há uma proposta de estilo de vida apresentada no
filme, amparada na lógica de que quem trabalha é digno e sobrevive, e de que quem não o faz,
põe em risco a si e ao outro. Em determinado momento, Nicholson explica esta visão:
“conheço nossos homens, precisam ficar ocupados. Se não houvesse trabalho para eles,
inventaríamos um. [...] Eles devem sentir orgulho de seu trabalho”. Em seu desejo, a ponte
pronta e bem estruturada tornar-se-ia um legado inglês, um legado do bom trabalho, o que
justificaria ser lembrado como quem construiu uma ponte tão boa. Entende-se, pois, que há
imagens da proposta de estilo de vida do American way of life materializadas no sentido que o
trabalho adquire – dar o melhor de si é fazer o melhor, é obter a possibilidade de viver melhor
e deixar um marco de sua existência. Como no diálogo entre Nicholson e Saito, ao
observarem a ponte pronta: “mas às vezes você vê que está mais perto do fim do que do
começo. E se pergunta o que a soma da sua vida representa. Que diferença fez a sua
presença ou se realmente fez diferença. Sobretudo, em comparação com a carreira de outros
homens”.
O modo como representações de um modelo industrial capitalista – e de consumo –
aparecem na relação entre a proposta de estilo de vida e do American way of life pode ser
percebida no campo de prisioneiros, onde prevalece, como já apontado, a organização do
trabalho para manter a meta de construir a ponte no curto período de dois meses. O que reúne
oficiais em situação privilegiada em relação aos soldados – estes só trabalham em funções
administrativas – e o que inclui chás, almoços, transporte por caminhão e até uma garrafa do
whisky inglês Johnny Walker na mesa do Coronel Saito. O labor torna-se o elemento de honra
e de distinção, que afere prestígio e usufruto do que é conquistado através dele.
A caracterização do homem médio norte-americano é elaborada a partir dos soldados.
Sofridos e oprimidos, mostram-se também felizes e tem honra. Cantam, demonstram
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esperança. Seguem regras, líderes, ordens e respeitam a autoridade. Há um toque de
organização social, de comunidade, do fazer em função da coletividade. Em determinadas
situações, são eles que mantém os objetivos éticos em foco, como destruir a ponte e servir o
país. Sua luta é a que vale. Contudo, não se mostram domesticados, sabem o valor da vida e o
limite pragmático da ética e do que precisa ser empreendido – questão marcada pelo desabafo
do Major Shears: “Sua coragem me enoja! [...] E para quê? Como morrer como cavalheiro,
como morrer pelas regras. Quando só o que importa é viver como ser humano!” Cabe
reiterar o desdém de Shears ao pacto entre Nicholson e Saito, que a sobrevivência à qual ele
ironiza, rechaçando o formalismo, a visão de honra – de japoneses e de ingleses – e o
tradicionalismo, ao afirmar que a sobrevivência e a vitória são o que de fato importam e os
seus maiores legados.
A ponte do Rio Kwai traz inscrito em seus fotogramas reflexos dos conflitos oriundos
do contexto norte-americano dos anos 1950, tais como a polarização entre Ocidente e Oriente
– que lado constrói melhor? – e a obrigatória supremacia ocidental. Sem esquecer do
resultado positivo do trabalho, força motriz do modelo econômico vigente.
A articulação entre a ideia de progresso e o conservadorismo assume, no filme,
algumas leituras interessantes. Por exemplo, o progresso materializa-se na técnica de
construção da ponte e no progressivismo atitudinal, que questiona honra e valores –
sinalizados como conservadores – em detrimento da salvação da vida e da dignidade de viver
de modo civilizado. Por outro lado, a guerra é conservadora, tanto quanto a forma de devoção
à missão – os personagens centrais à trama morrem no final do filme. Vence a ideia de valor à
vida. Equilibram-se, assim, os dois aspectos: no questionamento acerca de qual lado está
certo, ou se todos estão. Sem esquecer que o filme presta-se à propaganda de uma nova
sociedade organizada, progressista e colaborativa – contrária à desatualizada ideia de trabalho
como opressiva e escravagista. Embate oportuno no contexto da Guerra Fria: dos Estados
Unidos vem o modelo exemplar e o necessário expansionismo para compartilhar,
justificadamente com o mundo, sua já reconhecida pujança – e modelo de vida.
A ambivalência também pode ser observada na sugestão feita pelo filme, de modo
aderente ou crítico, em relação ao American way of life. Não expõe ou critica abertamente o
estilo de vida modelar norte-americano. Entretanto, o conservadorismo manifesto nos códigos
de honra é questionado através das figuras de japoneses e de ingleses e, também, através de
sua compreensão do sistema – “sem respeito, não há comando. Daí vem a desmoralização e o
caos”. A ideia de progresso, seja na construção material de uma ponte com o viés ocidental,
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seja na prevalência – que leva ao desfecho do filme – de uma preocupação com a vida, tende
mais pela aderência ao estilo de vida modelar. O que se conquista é o que se deixa como
herança para a vida e para a sociedade. Compartilhar o sucesso e o progresso é uma forma de
se imortalizar.
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4.1.9 Gigi 120 – ode às convenções sociais e ao casamento

Fig. 107: Cartaz do filme Gigi

120

Título original: Gigi. Direção de Vincente Minnelli. Produção norte-americana da Metro-Goldwyn-Mayer,
lançada em 1958. O filme recebeu nove indicações ao Oscar de 1959 e venceu em nove categorias: melhor
filme, diretor (Vincente Minnelli), roteiro adaptado, fotografia em cores, direção de arte, figurino, edição, canção
original (Gigi) e trilha musical.
Sinopse: Gigi é um musical que transcorre na Paris do início do Século XX. Centrado em personagens
masculinos ricos que não querem se casar e assumem amantes fixas através de contratos. Ao mesmo tempo,
mulheres que não são da aristocracia, que não possuem dinheiro e que também não são miseráveis, podem optar
por serem estas amantes. Gigi, uma jovem que começa a amadurecer, apaixona-se por um amigo rico e tem que
decidir se escuta as mulheres de sua família que defendem este tipo de arranjo para estarem bem no futuro ou se
escuta seu coração.
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O amor é capaz de suportar a impossibilidade de viver dignamente? Existe dignidade
em viver com alguém sem amor? Qual é o limite entre o afeto e a objetividade? Em Gigi, há
respostas positivas para ambas as situações. E, também, muito do imaginário sobre os
franceses – libertinos –, o que permite traçar um paralelo com a sociedade norte-americana e
as representações sociais dos anos 1950, transportados para a Paris de 1900. Momentos de
erupção de vida e de reconfiguração de valores, a Belle Époque e o pós-Segunda Guerra
Mundial alinham-se ao longo dos 161 minutos de exibição. Assim, constrói-se uma metáfora
sobre a organização e a estratificação social. O eixo de sua mensagem reside no
questionamento dos papéis femininos determinados por sobrevivência, relações afetivas e
pelo casamento.
Gigi não retrata a França católica ou tradicional. Trata de um olhar condescendente
com o masculino, tão digno quanto pode ser a misoginia implícita e aplacada pelo dinheiro.
São novas relações, apregoadas por Honoré Lachoille – interpretado por Maurice Chevalier –,
que se diz solteiro porque quer e porque coleciona coisas jovens e bonitas, referindo-se
claramente às mulheres – fosse ele um norte-americano, seria questionado em face à moral
protestante então vigente –, como explica logo ao início do filme:
Estamos em 1900 [...]. [Minha] profissão: amante e colecionador de coisas
bonitas. E não falo de antiguidades. Coisas mais jovens, sim definitivamente
[– enquanto observa velhotas –]. Casado? Para quê?... Por favor, não me
entendam mal. Como em outros lugares, a maioria das pessoas de Paris se
casa. Mas nem todas. Há algumas que não querem se casar e algumas que
querem. Mas aqui em Paris, quem não quer se casar são os homens e quem
não consegue se casar são as mulheres.

E trata, também, do olhar feminino sobre o casamento e sobre a independência através
das relações de interesse, apregoadas por uma postura diferente das mulheres apresentadas no
filme. São pró-ativas, reprimem o sentimentalismo, flertam com homens casados em meio ao
trottoir domingueiro, conduzem charretes, são independentes e fazem generosos acordos
financeiros com cavalheiros para se tornarem cortesãs.121 Enfim, Paris é libertina.
Gigi centraliza sua trama no amadurecimento da adolescente Gigi – interpretada por
Leslie Caron – que, floresce e se descobre envolvida pelo amigo de sua família, Gaston
Lachoille – interpretado por Louis Jourdan – que busca um novo relacionamento para sua
121

N. do A.: As personagens femininas do filme encontram-se no espaço entre as aristocráticas e burguesas ricas
– que não precisam se casar para ter estabilidade financeira – e entre as mulheres sem recursos e status social
elevado que precisam trabalhar para sobreviver.
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vida de solteirão rico. Jovem, porém mais velho que a protagonista, entende – do alto de seu
pedestal – que o melhor a fazer é garantir à moça um digno acordo financeiro que a mantenha
quando ele não mais a quiser. Todavia, é ela que não mais deseja este tipo de arranjo, por se
ver apaixonada – tanto quanto ele. Prevalece o amor e se casam. Contra todas as convenções,
inclusive, a instituição do concubinato. Sem esquecer de, sutilmente, criticar a trivialidade da
vida burguesa, obtida sem esforço e uso dos dons dados por Deus – na verdade, uma
apropriação burguesa norte-americana de um pressuposto aristocrático: os reis eram
escolhidos por Deus e O representavam perante os homens, seus súditos.
A proposta de estilo de vida apresentada no filme introduz a dinâmica do conforto e
segurança em primeiro lugar, mesmo que não pelo caminho convencional burguês– no caso, o
casamento. As imagens que dele emanam, com aderência ao American way of life, são
liberdade, gozo da vida, educação, bons modos, transparência nas relações e ética – e,
sobretudo, saber o seu lugar na sociedade e dele tirar proveito. E representações de consumo
estabelecem vínculo entre tal proposta de estilo de vida e do American way of life: moradias
de luxo, champanhe, jóias, carros, carruagens, lugares elegantes, festas onerosas e contratos
financeiros que regem as relações pessoais, e são sinais de progresso individual e de evidência
social. Ao mesmo tempo em que apartamentos simples e hábitos comezinhos são sinais de
estagnação, ainda que digna.
O homem médio norte-americano é caracterizado através da contraposição vencedorperdedor. Há a mãe de Gigi, cantora lírica sem sucesso por que privilegiou a carreira em
detrimento da objetividade da vida – leia-se, dinheiro e estabilidade. Há a avó de Gigi que não
continuou seus namoros – e enriquecimento –, pois se apaixonou por um dos namorados,
Honoré Lachoille, e permaneceu pobre. E há a tia-avó de Gigi, que, em sua juventude, soube
capitalizar financeiramente seus namoros e é feliz, ainda que velha e sem marido. Desta
forma, o empreendimento pessoal estaria, pois, na condição de chave para que possa ascender,
embora haja também uma preparação – e espera – de que isto aconteça. Outro espaço, que se
coloca como antagonismo a este desenho residiria na objetividade dos projetos voltados ao
conforto e ao dinheiro, ou à acomodação do amor. Estes traços, para o indivíduo comum,
indicariam erroneamente que razão e emoção juntas não combinam e que deve haver um
consciente objetivo para a existência de cada um. Em especial, esta mensagem dirige-se às
mulheres inseridas num mundo chauvinista e que lhes nega espaços mais amplos para seu
desenvolvimento.
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Acerca dos reflexos dos conflitos oriundos do contexto norte-americano dos anos
1950, Gigi traz indagações sobre o papel que se ocupa no mundo – o de fazer acontecer, ainda
que com riscos, ou o de permanecer acomodado. Entretanto, como as relações pessoais e
afetivas são colocadas limítrofes a aspectos morais, a questão das cortesãs é transplantada
para a França. Lá, no imaginário norte-americano, há o amor, o prazer, a liberdade e a
liberalidade. Visualizar esta dialética nos Estados Unidos de então localizaria o problema e
colidiria com o conservadorismo. Mas em Paris... Por outro lado, cabe resgatar que na no
período pós-Segunda Guerra Mundial, mulheres norte-americanas de classe média
começavam a pensar se preferiam estudar e seguir suas vidas e carreiras – e, eventualmente,
encontrar parceiros como decorrência de seus movimentos e concomitantes a eles –, ou
aguardar de right one, o Príncipe Encantado que lhes presentearia com uma bela casa,
crianças, estabilidade e, certamente, um Chevrolet Bel-Air do último modelo.
A articulação entre a ideia de progresso e o conservadorismo é manifestada em Gigi
nestes dois âmbitos. A atitude feminina é progressista ao privilegiar a escolha por um papel
não convencional, o que não inclui – pelo menos conscientemente – o casamento como uma
meta. Entretanto, esta mesma atitude é conservadora, posto que se submete ao pressuposto de
existir um homem que será a escada para a conquista dos desejos. Ela pode escolher os
caminhos sozinha, porém precisa dele para concretizar e sustentar suas escolhas. Igualmente
conservadora, também, quando apresenta como questão a equação amor-sobrevivênciacasamento, com nuances idealizadas. No filme, a avó não se casou porque foi amante
apaixonada de um homem em sua juventude. Gigi se tornaria namorada-cortesã de Gaston,
mas o melhor, e celebrado por todos, é o amor que torna a escolha maior o casamento. É este
contrato que prevalece diante do contrato de cortesã. Pontua-se, pois, a ambivalência do
discurso implícito: há traços conservadores e há traços progressistas, casamento e a
possibilidade de estruturar a vida sem ele.
Ainda sobre a posição feminina no filme, ela revela ambiguidade entre ser livre para
fazer o que quer e tirar proveito do que lhe aprouver – ainda que isto dependa da
mercantilização de sua vida em função da estrutura provida pelo masculino. Há uma troca de
interesses e não há casamento. Posição submissa e interesseira que pode ser compreendida
como a saída do jugo masculino e promoção da ideia de empoderamento feminino. Mas as
peças são praticamente as mesmas dos jogos sociais tradicionais. Por exemplo, quando a tiaavó e a avó de Gigi concordam que “casamento não é proibido para nós. Mas em vez de nos
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casarmos imediatamente, às vezes acontece de nos casarmos finalmente.” Ou, ainda, quando a
protagonista tem aulas sobre joias com uma delas:
Tia: Grandes reis não dão pedras muito grandes.
Gigi: Por que?
Tia: Na minha opinião, porque não acham que precisam.
Gigi: Bem, quem dá as joias valiosas?
Tia: Quem? Os tímidos, os orgulhosos e os alpinistas sociais. Porque
acham que é um sinal de cultura. Mas não importa quem as dá desde
que você nunca use nada de segunda. Espere pelas joias de primeira.
Mantenha seus ideais.

Diante das prerrogativas aqui discutidas, é possível entender que Gigi sugere maior
aderência ao American way of life por apresentar a adolescência e a prerrogativa de crescer, o
desejo de ascender social e economicamente e a relevância de quem tem posses como
referência de distinção e diferenciação. Por sua vez, o casamento e os vínculos familiares
permanecem como peças do tabuleiro social. Em que o xeque-mate é dado pela Rainha.
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4.1.10 Ben-Hur 122 – em nome da honra

Fig. 108: Cartaz do filme Ben-Hur

122

Título original: Ben-Hur. Direção de Willian Wyler. Produção norte-americana da Metro-Goldwyn-Mayer,
lançada em 1959. O filme recebeu 12 indicações ao Oscar de 1960 e venceu em 11 categorias: melhor filme, ator
(Charlton Heston), ator coadjuvante (Hugh Griffith), direção (Willian Wyler), fotografia em cores, direção de
arte, figurino, som, edição, efeitos especiais e trilha sonora.
Sinopse: Na Judéia ocupada pelos romanos, à época de Cristo, dois amigos: Ben-Hur – judeu de família rica e
bem situado – e Messala – romano de boa estirpe – são amigos durante a infância. Após servir em Roma,
Messala retorna e encontra o amigo, agora um líder de seu povo, que o questiona. Tal situação gera a ruptura da
amizade e a perseguição de Ben-Hur – que segue preso por anos, consegue dar a volta por cima ao salvar um
nobre de um naufrágio e se transforma em vitorioso corredor de bigas. Ele retorna triunfante para sua terra para
acertar contas com Messala e salvar sua mãe e irmã.
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Um grande filme épico, capaz de referendar tanto a capacidade que o cinema tem de
entreter de forma arrebatadora – como sua supremacia em comparação à televisão – e de
estabelecer crítica a questões contemporâneas a seu lançamento. Assim é Ben-Hur, produzido
na década de 1950 – há uma primeira versão datada de 1925 (FIG. 109), realizada pela
Metro-Goldwyn-Mayer –, que narra a história de Judah Ben-Hur – interpretado por Charlton
Heston –, rico mercador e príncipe judeu de Jerusalém, cidade ocupada pelos romanos na
antiguidade. Ao longo de 212 minutos, apresenta o protagonista como homem justo e
esforçado, que respeita a lei, que não concorda com regras impostas pelos conquistadores, que
ama e cuida de sua mãe e irmã e que guarda ótimas lembranças de sua infância com o amigo
de origem romana Messala – interpretado por Stephen Boyd.
No filme, após o afastamento de Messala gerado pelo serviço militar obrigatório
romano, ele retorna para exercer uma cargo político na região. O reencontro dos amigos
ocorre transpassado pela polarização da posição política de ambos – questão impensada
quando eram crianças. Cabe a Messala colocar ordem na região, que inicia, então,
movimentos de distensão. E cabe a Ben-Hur não se curvar por honra própria e em respeito a
seu povo, a ponto de ser questionado pelo amigo: “você está comigo ou contra mim?” A
áspera trajetória de Ben-Hur passa por sua prisão, de sua mãe e de sua irmã, pelo exílio, pelo
trabalho como remador em barco de escravos, pelo acolhimento em Roma – ele salva um
nobre do naufrágio do barco, que o ajuda depois –, pelo aprendizado como corredor de bigas,
pelo encontro com Jesus Cristo, pelo retorno à Palestina para salvar a família, pelo resgate de
sua condição e pelo confronto com Messala. Incluindo-se então milagres religiosos e a famosa
cena da corrida de bigas, com a impressionante duração aproximada de 11 minutos.

Fig. 109: Cena do filme Ben-Hur, versão de 1925,
com a famosa corrida de bigas
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Diante de tamanha magnanimidade, Ben-Hur constrói significativa metáfora sobre o
poder da luta entre o Bem e o Mal e entre a justiça e a injustiça causadas pela ganância dos
homens. Aponta ainda a atitude de fazer o que é certo e a honra como bases, e a grande
mensagem: a necessidade de preservar e de proteger o que é seu de direito.
A partir desta perspectiva, a proposta de estilo de vida apresentada no filme
fundamenta-se no poder e no reconhecimento como metas e ponte para aqueles que fazem
parte do sistema vigente. Nele, as imagens que aderem ao American way of life manifestam
que o trabalho gera status para quem se esforça e que o conforto e o valor social são
recompensas para quem segue seus valores e crenças. Assim, representações de consumo
aparecem na relação entre a proposta de estilo de vida e do American way of life através de
bens de consumo – por exemplo, tipo de casa, comida, hábitos, roupas, empregados, respeito,
dinheiro, privacidade e proteção dos muros altos. Entretanto, o poder e a extravagância dos
romanos são colocados como excessivos, negativos e associados à condição de conquistador
impiedoso, embora os conquistadores sirvam como modelo e referência a serem seguidos se
forem do bem – oportuno para os Estados Unidos em pleno processo de internacionalização.
O homem médio norte-americano é representado neste épico através de seus valores
mais poderosos, os quais conferem o perfil de bom, justo, honrado, carinhoso, com senso de
justiça, corajoso, com resiliência e capacidade de perdoar. Como o escravo Ben-Hur que, fiel
a seus valores, salva um inimigo do já citado naufrágio. E como o indivíduo comum que
questiona quem seriam os leprosos do filme inseridos na vida real e que merecem cuidado e
olhar generoso.
Alguns conflitos oriundos do contexto norte-americano dos anos 1950 podem ser
notados em Ben-Hur. Tome-se a autonomia feminina dentro de limites da trama, exercida pela
mãe e pela irmã de Ben-Hur – que ainda são capazes de adoecer sem esmorecer e perder a fé.
Ou, ainda, o expansionismo internacional e o controle pela força, associando o poder de Roma
como o poder do mal, tal como o poder da então URSS, no auge da Guerra Fria –, em
contraposição ao poder hebreu, sofrido, honroso e catalisador – e nunca dos Estados Unidos.
Sem esquecer, por fim, da grandiosidade do filme em Technicolor, capaz de envergonhar a
capacidade experiencial proporcionada pelas telas dos televisores.
A articulação entre a ideia de progresso e o conservadorismo – e o que disso prevalece
na trama e nas imagens relacionadas a estilo de vida – decorre do equilíbrio entre estes dois
vértices. O progresso manifesta-se pela liberdade de crença, pela insurgência contra o poder
maléfico estabelecido e pelo trabalho, e consequente lucro. E a perspectiva conservadora
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encontra eco na religiosidade, no preço pago pelo poder, nas imagens familiares e no
maniqueísmo da premissa que os maus pagam no final. Há, no filme, clara referência à
contraposição a nós – os judeus no filme e os Estados Unidos no contexto fora da tela – e os
outros – os inimigos. Conclui-se, portanto, que Ben-Hur sugere maior aderência ao American
way of life ao projetar a família como microcosmo da sociedade – e que, por ela, para
preservá-la, faz-se tudo o que for preciso. Na persona de Judah Ben-Hur, emerge o arquétipo
do herói, por honra, por glória, pelas graças de Deus. O milagre do homem bom que foi
injustiçado e que empreende o resgate do que é seu por direito.
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4.2 Quadro síntese da análise fílmica
Metáfora/
Mensagem

Proposta estilo de
vida

A Malvada

Poder fazer escolhas.
Papel a desempenhar
na vida.
Preço do sucesso.

Sinfonia em
Paris

Vencedores e
perdedores.
Conquistar com
valores.

Inclusão e exclusão
ao sistema.
Quem faz parte do
sistema?
Encantamento com
Paris.
Espaço para
trabalhar.
Trabalho e talento.
Atuação profissional
organizada.
Trabalho como fonte
de realização
pessoal.
Colaboração e
convívio social.

Filme

O maior
espetáculo da
Terra

Organização da
sociedade norteamericana através do
trabalho.

A um passo
da eternidade

O imponderável da
vida.
O verdadeiro valor
das escolhas.
Papéis
desempenhados na
vida.

Papéis e regras
sociais.
Hierarquia.
Relação de valor e
desvalor.

Imagens estilo de
vida AWL

Representações de
consumo X estilo de
vida

Homem-médio

Ser bem sucedido é
processo.
Uso de dons dados
por Deus.

Bens de consumo
aspiracionais e de
luxo.

Batalhador, sem
escrúpulos.
Bem sucedido pelo
talento.

Trabalho e talento
são reconhecidos.
Sucesso não é
objetivo.

Bens de consumo
aspiracionais e de
luxo.
Sucesso.

Bons valores.
Trabalhador.

Hierarquia, trabalho,
satisfação pessoal e
profissional.
Reconhecimento
pelo talento.

Hierarquia promove
mais conforto para
chefes.
Grandiosidade do
trem, do espetáculo e
do vestuário.

Força diante das
adversidades.
Exposição de
talentos.
Felicidade através da
vida articulada ao
trabalho.

Todos tem um papel
na sociedade.
Cada um tem que
saber seus limites.
Otimizar talentos
dados por Deus.

Bens de conforto
mediante escala
social: carro, casas e
diversão.

Respeito às regras.
Trabalho para o
futuro.
Fiel a seus valores.
Trabalhador árduo.
Sabe seu espaço e
papel na sociedade.
Conformado, teme
sonhar.
Pode tomar as rédeas
nas mãos.
Honesto, valoriza a
honra.
Ética é base.
Bons valores,
empreendedorismo,
vontade de
progredir, conhece
seu espaço.
Casamento.

Sindicato de
ladrões

Direito e
possibilidade de
fazer escolhas.
Responsabilidade
diante das escolhas.

Relação trabalho e
sobrevivência
pessoal.
Lutar por vida
melhor e ética.

Organização através
do trabalho.
Pragmatismo para
sobreviver e
aproveitar os dons.

Quem possui o
poder, possui mais
esperança e bens.
Quem não possui,
tem visão a curto
prazo.

Marty

Inclusão e exclusão
do sistema.
Autenticidade de ser
quem é.

Risco de
acomodação.
Escrever a própria
história.

Trabalho e
casamento.
Perspectiva de
futuro.

Empreender um
negócio.
Morar com
dignidade.
Padrão estético.

A volta ao
mundo em 80
dias

Capital, tecnologia e
superação humana.
Determinação e
coragem
possibilitam o
conhecimento.

Com recursos, tudo é
possível.
Mundo aberto para
ser descoberto.

Ética, respeito,
promessa de
progresso.
Dinheiro como
viabilizador.
Prestígio dos
predestinados.
Superiores e
inferiores.
Talentos dados por
Deus.

Dinheiro que
viabiliza projetos.
Aristocracia como
espaço vão.
Espaços de vida
diferentes e
classificatórios

Bons valores,
simplicidade,
fidelidade,
batalhador, dá um
jeito nas situações
difíceis, encantador.

A ponte do
Rio Kwai

Sociedade
organizada pelo
trabalho e valores.
Descobrir sua causa
e ser fiel e ela.

Quem trabalha é
digno e sobrevive,
quem não o faz,
coloca em risco a si
a aos outros.

Trabalhar é dar o
melhor de si, é fazer
o melhor para poder
viver melhor.

Itens de conforto e
regalia.

Trabalhadores que
mesmo oprimidos,
mantém a honra e se
mostram alegres.

Residências com
confortos e itens de
distinção ou de
estagnação social.

Empreendedor
pessoal de seu
destino.
Objetividade para
que os afetos não
tirem o foco.

Bens de consumo e
conforto.
Respeitabilidade.

Bons valores
humanos e sociais.

Gigi

Organização e
estratificação social.

Conforto, autonomia
e segurança.

Ben-Hur

Poder do
Bem e Mal.
Justiça/Injustiça.
Buscar e proteger o
que é seu.

Poder e
reconhecimento são
metas.
Quem adere ao
sistema está bem.

Liberdade, gozo da
vida.
Bboas maneiras.
Transparência nas
relações.
Ética.
Trabalho promove
status.
Conforto e valor
social são
recompensas.
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Representações
contexto EUA 1950

Articulação entre
progresso e
conservadorismo

Articulação entre
progresso e
conservadorismo

A Malvada

Ser ou não bem
sucedido.
Ser ou não mulher
tradicional.
Crescimento da TV.

Ética versus sucesso.
Amor versus
carreira.

Preço pago pela
conquista sem ética.

Aderência: sucesso
como fim.
O mal precisa ser
expiado.
Valores burgueses.

Sinfonia em
Paris

Vender-se ao sistema
Expansionismo
Crescimento da TV.

Amor versus
carreira.
Não aceitar ajuda
por interesse.

Rigor ético pessoal
Autosabotagem de
Adam

Aderência: promessa de
progresso a partir de
bons valores.

Promessa de
sucesso: juntos
conseguem.
Grandiosidade do
espetáculo.

Analogia da pujança
à força bélica e
estratificações
sociais.
Punição para quem
não se enquadra.
Mal será punido.

Aderência pela
confirmação de valores.
Mal é punido no final.

Mulheres em papéis
mais ousados.

Justificativa para
atitudes das
mulheres.

Aderência:
Desejo de viver o sonho
americano, pelo amor
ou pela autonomia
gerada pelo trabalho.

Filme

O maior
espetáculo da
Terra

A um passo
da eternidade

Mulheres com igual
talento e coragem
que homens. Não
são submissas.
Deslocamento do
entretenimento como
oposição à TV.
Inimigos
estrangeiros que
atacam
sorrateiramente.
Espaço mais ousado
para mulheres.

Sindicato de
ladrões

Organização dos
sindicatos.
FBI e Macartismo.

Ética
Ressignificação de
erros do passado

Marty

Ampliação do
mercado
consumidor.

Construir o próprio
caminho.
Empreender.

Religião.
Messianismo
Valores familiares.
Obediência.
Trabalho como
subsistência.
Lei.
Casamento.
Religiosidade.
Dependência
familiar.

A volta ao
mundo em 80
dias

Expansionismo.
Polarização bem e
mal na relação com
outras culturas.

Tecnologia.
Feminino que ocupa
espaço.

Dúvida sobre
tecnologia.
Honra e tradição.

A ponte do
Rio Kwai

Supremacia racial.
Ocidente versus
oriente.

Técnica de
construção da ponte.
A atitude é
progressivista.

A guerra é
conservadora.

Gigi

Cobrança por
direcionamento na
vida, para o
progresso.
Autonomia feminina.

Atitude feminina.

Amor e casamento.

Ben-Hur

Autonomia feminina.
Expansionismo.
Crescimento da TV.

Liberdade.
Insurgência.
Trabalho.
Lucro.

Religiosidade.
Família.
Maus pagam no
final.

Aderência ou crítica
ao AWL

Aderência:
Ideal americano é
preservado.
Ética e Lei.
Dons pessoais é fator de
desenvolvimento e de
progresso.
Aderência:
Entrar no sistema.
Aderência: Promessa de
progresso.
Dons dados por Deus.
Capital como
viabilizador.
Crença na tecnologia.
Não é claro o
posicionamento.
O progresso para a
construção da ponte
sugere aderência.
A honra desmesurada
sugere crítica.
Aderência: Promessa de
progresso com viés
material.
Amor é possível.
Casamento e vínculos
materiais.
Aderência: família é
microcosmo, justifica
tudo.
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4.3 Patchwork imagético – a construção de representações
Dez filmes. Dez anos. Diferentes gêneros fílmicos. Múltiplas temáticas – circo, teatro,
viagens, Brooklyn, Palestina, Paris, Havaí, ricos e prisioneiros, pintores e açougueiros, amor,
ambição, coragem, covardia, Bem e Mal, dentre outros. Como tal trama de imagens pode
urdir a ideia de um estilo de vida em face a diferentes fatores cinematográficos e demandas
mercadológicas? Ao mesmo tempo em que culturalmente consolidou e validou aspectos deste
modelo, o American way of life, nos anos 1950.
Para responder a tal pressuposto, é necessário retomar alguns dos aspectos analisados
nos Capítulos 1 e 2 da presente Tese para observar o entrelaçamento de características plurais
apresentadas nos filmes analisados. A pluralidade, cabe ressaltar, pode não evidenciar
imagens e temáticas, perdidas em meio aos focos principais de cada filme. Para exemplificar
os inúmeros e possíveis cruzamentos, serão considerados os seguintes traços: a catarse do
contexto, o conservadorismo, a ampliação dos novos públicos consumidores, a sinalização do
American way of life e imagens do consumo.

4.3.1 Imagens como representações que permitem uma catarse diante do contexto
Como consequências da Segunda Guerra Mundial, a reconstrução de países destruídos
no conflito, a reconfiguração da economia internacional e o expansionismo dos países
vencedores permitiram forte posicionamento e liderança dos Estados Unidos na década de
1950. Capital, matéria-prima e belicismo permitiram a abertura de espaços novos e de
confrontos com forças que se opunham politicamente a este cenário, como é o caso da União
Soviética. A Guerra Fria sinalizou claramente este estressamento das relações. E o cinema
concretizou o medo gerado por tal contexto enaltecendo e justificando a expansão dos
mercados e do mundo – com o enaltecimento do estilo de vida norte-americano e a
midiatização de filmes, do star system e de prêmios como o Oscar – trazendo o belicismo
para a sala escura – de modo direto com filmes de guerra ou através de filmes B – discutidos
no Capítulo II desta Tese.
O expansionismo pode ser encontrado de modo mais óbvio em A volta ao mundo em
80 dias, com a clara posição de supremacia inglesa que se permite observar, intervir e criticar
outras culturas que vão se sucedendo ao longo do filme. Sob perspectiva similar, em A ponte
do Rio Kwai, a construção desta via que permitiria melhor locomoção dos inimigos –
elaborada numa inusitada colaboração de militares rivais, posição esta amparada na honra e
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em nobres intentos – torna-se um baluarte valorativo de quem ocupa posição de maior saber e
que o usa em prol de um futuro melhor, como é explicado pelo Coronel Nicholson em
determinado momento do filme: “um dia a guerra acabará. Espero que quem usar a ponte no
futuro lembre de como foi construída e por quem”. Sem contar com a apropriação cultural de
Paris, incensada – e ocupada – por americanos em Sinfonia de Paris. Ou a projeção do espaço
mundano diferente dos Estados Unidos em Gigi – a catarse pode acontecer longe, justificada
pela inebriante cena cultural e pelo romantismo que emana da Cidade-luz. Por sua vez, em
deferente espaço geográfico, Marty apresentará simbolicamente a possibilidade de expansão
dos personagens para fora da vida no bairro e da vida medíocre que podem ter se não viverem
o que desejam.
Outro aspecto a ser considerado é o belicismo. Em A um passo da eternidade, a guerra
insere os japoneses como vilões clássicos, que atacam sorrateiramente a base de Pearl Harbor
– o filme mescla cenas reais com imagens produzidas para ampliar o impacto nos
espectadores. Os mesmos inimigos aparecem em A ponte do Rio Kwai, menos agressivos, mas
localizados em situação de guerra. E, em sentido mais sutil, a força bélica é metáfora clara no
prólogo de O maior espetáculo da Terra, estabelecendo analogia do trabalho árduo com a
pujança do poderio militar, inclusive materializada na figura de um trem em movimento e
tratores performando a imagem de tanques de guerra.
Por fim, a década de 1950 permite observar o expansionismo não apenas do poderio
norte-americano, mas também, da tecnologia da informação e da comunicação. A televisão
crescia em importância paulatinamente, fato que não passou desapercebido pela indústria
cinematográfica. A adoção de recursos de captação e de exibição dos filmes foi uma das
estratégias adotadas, tais como Technicolor, Panavision, Cinemascope, dentre outros. O
espetáculo visual, que esquadrinhava os cantos das telas de projeção e as cores somente
seriam possíveis na sala escura. É o que se percebe em Ben-Hur, A volta ao mundo em 80
dias, O maior espetáculo da Terra, A um passo da eternidade e Sinfonia de Paris. Cabe, pois,
pontuar que o movimento de defesa mercadológico do cinema frente à televisão gerou
encantamentos capazes de também enebriar e fazer com que os espectadores esquecessem a
bomba atômica, as guerras e a vida real.

4.3.2 O conservadorismo
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Como já tratado no Capítulo II da presente Tese, a polarização das posições sociais,
humanas, políticas e econômicas vivida na década de 1950 gerou brechas – conforme
conceito de Edgar Morin – e delas emergiram representações que evidenciavam os conflitos.
O discurso de ser moderno – mola-propulsora para a ideia de prosperidade e de novos
mercados a serem explorados – podia assumir feições ameaçadoras. Afinal, em um curto
espaço de tempo, a conservadora sociedade norte-americana experienciava modelos de viver e
de pensar que não faziam parte de seu status quo. Exibir-se moderna e pujante cobrava um
alto preço. Preço, este, que se materializava na tela, entremeando traços tradicionalistas em
tramas com personagens que se aproximavam mais do que configuraria como transgressor. A
tríade trabalho-família-religiosidade é um conjunto destes traços.
Nos filmes analisados, o trabalho aparece de modo impressionante. Em A malvada, a
carreira de atriz e o consequente sucesso trazem para os refletores o ofício das artes, da
mesma forma como ocorre com o circo em O maior espetáculo da Terra que, por sua vez,
incita a ideia de progresso através do trabalho, tal como em A ponte do Rio Kwai. Sindicato de
ladrões exalta a organização social diante do labor, ainda que sob viés político e manipulado.
Sinfonia de Paris insere a questão da busca pelo melhor espaço para exercer a profissão,
movimento percebido, sob o diferente prisma do auto empreendimento profissional, em
Marty. Sem esquecer da aridez do trabalho que é estampada no ilusório esforço dos escravos
em obterem melhores condições de vida, como em Ben-Hur
Por sua vez, a família é eixo convergente em Marty, seja pela pressão exercida pelos
familiares do protagonista para que ele se case, seja pela própria lógica da constituição do
núcleo familiar tradicional. O escravo Ben-Hur faz o percurso de príncipe a escravo e, depois,
a esportista antes de retornar à terra natal para se vingar da traição do melhor amigo e para
resgatar e salvar sua mãe e sua irmã. Gigi ouve e aprende lições com a avó e com a tia-avó
sobre como ser mulher e como obter garantias para sua vida futura – e finda por se render ao
casamento. De outro modo, a vida compartilhada da trupe do circo em O maior espetáculo da
Terra comporta-se de forma extremamente familiar.
E a religiosidade tanto se torna visível através de signos de fé como na atitude
devocional em relação a outros fatores. Em Sindicato de ladrões, há a atitude messiânica do
personagem Terry e há o ato político e consciente do personagem Padre Barry. Em Marty, as
relações da família ítalo-americana perspassam hábitos como ir à missa e orações. Em A um
passo da eternidade a obediência da tropa desenha a devoção, assim como a honra dos
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oficiais de A ponte do Rio Kwai e a crença inabalável na tecnologia de A volta ao mundo em
80 dias.
Ainda no quesito religiosidade, há um interessante viés dele derivado, a crença de
que o mal será punido no final. Este justiçamento, espelhado na promessa de Deus a seus
filhos amados, materializa-se em A malvada – com a personagem Eve chantageada e presa a
seu comparsa após obter o que desejava –; em O maior espetáculo da Terra – com a morte
dos ladrões do circo –; em A um passo da eternidade – com as bases para a justificada
revanche ocidental após o ataque a Pearl Harbor –; em Sindicato de ladrões – com a morte de
delatores e o indiciamento criminal do poderoso sindicato portuário –; em A ponte do Rio
Kwai – com a destruição da ponte e a morte de todos os que participaram de tal
empreendimento – e em Ben-Hur – com a volta e a vingança do príncipe.
Por fim, o traço mais contundente do contexto conservador pode ser observado na
construção do feminino. Atitudes modernas convivem – e, por vezes, são redimidas – por
aspectos tradicionais e vice-e-versa. Há mulheres fortes, independentes, apaixonadas e
tradicionais, como Margo, em A malvada, que prefere reduzir o ritmo de sua bem-sucedida
carreira de atriz para se dedicar ao amor e se casar. Em Sinfonia de Paris, a milionária Milo
tenta seduzir Jerry com comodidades para seu exercício artístico, mas o perde para Lisa, que
representa o verdadeiro e sublime amor. A corajosa trapezista Holy, de O maior espetáculo da
Terra, disputa o espaço de celebridade com outro colega e se mantém vinculada às migalhas
de afeto a ela dispensadas pelo administrador do circo. Em A um passo da eternidade, Karen
mantém casos extraconjugais para compensar seu fracassado casamento – mas não se divorcia
– e Alma trabalha em um dancing para obter recursos que melhorem sua vida quando retornar
aos Estados Unidos e se estabelecer de modo tradicional. Em Marty, Clara é professora,
independente, mas se sente rejeitada por não ser desejada pelos homens e não possuir um
amor, quiçá um casamento. Em A volta ao mundo em 80 dias, a Princesa Aouda, resgatada
pelo protagonista, é figura central para o desfecho da trama. E Gigi expressa melhor a
dualidade do papel feminino na sociedade ocidental, ainda que transmutada para 1900: para
uma mulher que não é da aristocracia e rica, ou ainda, que também não é humilde e que
precisa trabalhar para sobreviver, a possibilidade de ocupar o espaço de cortesã moderna –
sob salvaguarda de contratos financeiros – é confrontada com o ideal romântico do amor e do
consequente casamento.

4.3.3 Configurações do American way of life
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O amplo e plural desenho do conceito de American way-of-life parte de uma das bases
socioculturais dos Estados Unidos, a promessa de progresso, que possui relação com o
sacro, especificamente sobre o uso dos dons dados por Deus a todos os seres humanos e que
devem ser aplicados para a prosperidade, o bem viver pessoal e social – questão que
substancia a noção de povo escolhido, portanto, superior, como já tratado na presente Tese.
Percebe-se, assim, o imbricamento da promessa de progresso com ideia de uso dos talentos e
com a projeção do sucesso, mandatório e sinalizador daqueles que bem usaram seus talentos
e prosperaram, diferenciando-se da multidão de losers – ainda que de forma pouco cristã.
Como em A malvada, ao Eve colocar o sucesso como objetivo-fim, justificado por sua doentia
intenção de sair do anonimato e mimetizar a exemplar vida de Margo. Em Sinfonia de Paris,
materializa-se a dualidade vencedor-perdedor através da atitude dos personagens Jack – que
aposta na sua arte e acredita que pode obter reconhecimento se trabalhar bem – e Adam – que
se prende à amargura e a dúvida sobre suas capacidades –, além de preconizar o sucesso como
consequência de esforços pessoais, não como objetivo de vida. Em O maior espetáculo da
terra, o sucesso é obtido com o trabalho em equipe, organizado, que conquista o
reconhecimento dos espectadores. Em A um passo da eternidade, Alma trabalha com afinco
em ofício questionável e tem clara noção de sua escolha: “conheci uma moça que tinha
voltado do Havaí que disse que ganhava bem lá [...]. Estou aqui há quatorze meses. Não
gosto, mas não ligo [...]. Em um ano volto para casa cheia de dinheiro e estarei feita na
vida”. Em Sindicato de ladrões, o ideal americano é preservado na atitude corajosa de Terry
contra a exploração dos trabalhadores e enfatiza o risco de não usar os dons pessoais para
melhorar sua vida de modo ético. Em A volta ao mundo em 80 dias, o progresso obtido com a
tecnologia é a força motriz do desenvolvimento pessoal e social, além de servir de
comparação – preconceituosa – com outras culturas e modos de viver. Em Marty, o
protagonista quer progredir social e financeiramente passando de funcionário para
proprietário de um açougue, assim como ser protagonista de sua própria história. Em A ponte
do Rio Kwai, a construção da ponte perfeita é o decisivo progresso de um grupo de
desesperançados presos de guerra, que devem ser bem sucedidos, inclusive, ao ajudar o
inimigo para sobreviverem. Em Gigi, tal fato se dá através do viés material, com o contrato
que garantirá seu futuro. E em Ben-Hur, o sucesso é resgatar a dignidade e o valor social,
portanto, precisa buscar e proteger o que é seu.
A lembrança de algumas ilustrações de Norman Rockwell, apresentadas no Capítulo
I, permite resgatar a perspectiva de construção da imagem de um homem médio norteamericano. E qual seria sua responsabilidade? Sintetizar, ou melhor, personificar valores
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daquela sociedade, sabidamente múltipla e díspare em tipologias e grupos que a compõem, e
assim dialogar e fazer sentido para quem for exposto a este tipo de representação – no caso,
espectadores dos filmes, ampliando o potencial de lucratividade gerado pela obra.
Especificamente, a construção da imagem do homem médio nos filmes analisados
carrega, em si, valores significativos para o contexto dos anos 1950. Por exemplo, (1) o desejo
de ascensão social da personagem Eve, de A malvada – e, no mesmo filme, a percepção de
limite de Margo; (2) dedicar-se ao trabalho como reconhecimento social e fonte de sucesso
dos artistas do circo, em O maior espetáculo da Terra; (3) a aposta da capacidade de vencer
pelo talento de Jerry, em Sinfonia de Paris; (4) a dignidade, o enlevo social e a humildade de
Terry, de Sindicato de ladrões; (5) a resiliência, a ética, a justiça e a resistência de Ben-Hur;
(6) o estrategista, o malandro do bem e o bon-vivant de Passepartout, em A volta aos mundo
em 80 dias; (7) a ética e a honra dos oficiais, de A ponte do Rio Kwai; (8) a religiosidade e a
família de Marty e de Clara, em Marty; (9) o amor romântico e o casamento, em Gigi e (10) a
crença no sonho americano traduzido por Alma em A um passo da eternidade, em Marty e em
Sinfonia de Paris.
Tal mosaico apresentado no parágrafo anterior consegue sinalizar, enquanto conjunto,
a ideia de um homem médio batalhador e bem intencionado – alguns, sem muitos escrúpulos,
mas que pode ser bem sucedido por seu talento. Que são boas pessoas, dotadas de ética, honra
e fé – que caminham convergentes a positivos valores pessoais e sociais. Que demonstram
força diante da adversidade, inclusive com a capacidade de compor grupos de resistência e de
buscar soluções alternativas. Que trabalham árduo para colher frutos como prosperidade
material, conforto e felicidade. Que sabem seu papel na sociedade e que colaboram para o
todo, inclusive e discretamente, com toque de superioridade diante do externo e do diferente.
Que mantém foco em objetivos estabelecidos. Que sabem ser afetuosos, esperançosos e
alegres. E que sabem conviver com o novo, sem abandonar história e crenças. E que são
passíveis de sofrer consequências quando optam por um caminho errado. Sem sombra de
dúvida, trata-se de irresistível e sedutor modelo de viver, capaz de suportar os conflitos e a
amplitude repertorial dos anos 1950. E, sobretudo, de ser aspiracional. Um estilo de vida a ser
seguido e mimetizado não apenas por norte-americanos.
Entretanto, com base na premissa do esgarçamento das questões contextuais e sociais
antagônicas – por vezes, polarizadas – e as brechas –, preconizadas por Morin (1999), serão
encontrados traços da relação de inclusão-exclusão como forte impulsionador – e, até,
ameaçador aspecto – da adesão ao modelo idealizado de estilo de vida e da proximidade com
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o padrão delineado através do homem médio. A possibilidade aspiracional de galgar posição
de privilégio, o reconhecimento externo ou mesmo a conquista de bens de consumo
colocariam o sujeito na posição de inclusão, enquanto o não-movimento, a não-ambição, a
falta de uso dos talentos pessoais e o insucesso posicionariam o sujeito como perdedor, logo,
excluído das características e valores que constituem os Estados Unidos em uma sociedade
justa, progressivista e moderna. Assim, em tal dialética, é essencial que o cidadão comum
conheça e assuma um papel no contexto social em que vive, como pode ser observado nos
filmes analisados. Por exemplo, em A malvada, saber o papel a desempenhar na sociedade
polariza Margo – já detentora de sucesso – e Eve – que ambiciona a vida de sua rival, que
consegue ser incluída, mas paga alto preço por isso. Em A um passo da eternidade, Prewitt
prefere manter seu compromisso consigo mesmo e ser humilhado a voltar a lutar boxe – que o
colocaria em especial destaque no quartel. Em Sinfonia de Paris, há perdedores e vencedores
claramente desenhados – e os bons valores indicam que Jerry é colocado como referência a
partir dos resultados do uso dos talentos e de seu caráter ético –, enquanto que em Marty, a
beleza física, o tipo de trabalho e, sobretudo, a acomodação atitudinal definem quem está de
cada lado. Em A volta ao mundo em 80 dias, a exclusão personifica o exótico e o
comportamento que não coaduna com o modelo norte-americano – e indica a perversa
analogia com a lógica de superioridade-inferioridade. Gigi, por sua vez, valoriza a
objetividade diante da vida como forma de não ficar de fora do mundo, segundo as regras dele
próprio. A descoberta da causa que move o indivíduo mostra-se caminho para a inclusão em A
ponte do Rio Kwai, cuja construção garantia aos prisioneiros ocidentais uma vida mais segura
no campo, e a exclusão poderia significar a morte. Da mesma forma como em Ben-Hur, o
valor humano reside em quem faz parte do sistema vigente. Sem esquecer que o trabalho é um
dos significativos pilares de inclusão, como já aqui discutido no presente Capítulo.
O consumo e o valor do indivíduo, na proposta analisada de imagens de estilo de vida,
colocam-se menos da posse ostensiva de bens e produtos e mais na atitude e comportamento.
Cabe apontar as seguintes manifestações: morar bem, possuir empregados, automóveis de
luxo, roupas caras, frequentar locais sofisticados são colocados em cena em A malvada,
Sinfonia de Paris, A volta ao mundo em 80 dias, Gigi e Ben-Hur. A ostentação é discreta,
posto que conclamar a diferença vai contra a proposta ética cristã e a ideia de que somos todos
iguais. Por outro lado, o valor aferido – leia-se diferenciação e distinção – a quem deseja,
busca ou possui tais itens é peça integrante da trama nos filmes, assim como as relações de
poder que se estabelecem a partir desta perspectiva. Por exemplo, A malvada sinaliza o
sucesso de Margo e alvo de ambição de Eve. Em Sinfonia de Paris, Milo tem o poder de
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promover o trabalho de Jerry e de impor condições para isso. Em O maior espetáculo da
Terra, os investidores do circo forçam Brad a seguir determinações mais lucrativas e impedir
o livre curso idealista dos artistas. Em A um passo da eternidade, os oficiais mais graduados
tem maior conforto em casa e em comodidades, embora nada caras. Em Marty, ser
proprietário de um negócio e se casar reduzem as diferenças e o desvalor gerados pelo status
original das pessoas. Em A volta ao mundo em 80 dias, os milionários compram o que
desejam e acreditam que nada é impossível, posto que é natural fazerem o que querem e como
desejam. Em Gigi, minimiza-se a questão humana ao apostar em contratos milionários para a
venda da dignidade feminina. E, em Ben-Hur, o príncipe hebreu é escorraçado de sua terra
como escravo e retorna triunfalmente como herói e corredor de bigas avalizado por Roma.

Trata-se, pois, de um rico painel de imagens, plural, ambivalente, capaz de suscitar
inúmeras outras leituras. Fato é que são imagens que, sistematicamente, ano após ano, foram
referendadas pelo reconhecimento da indústria cinematográfica e justificadas pelo contexto
que o mundo e os Estados Unidos viviam então. Colaboraram para a consolidação de uma
ideia de país – pujante, vencedor, superior –, de sociedade, de pessoas e, sobretudo, de um
estilo de vida. Imagens a serem desejadas, buscadas, imitadas e, sobretudo, naturalmente
aceitas como símbolo e verdade para todos os espectadores destes e de outros filmes.
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Fig. 110: Cena inicial do filme A rosa púrpura do Cairo

A primeira cena do filme A rosa púrpura do Cairo traz olhos enebriados da
personagem Cecília – interpretada pela atriz Mia Farrow – com o cartaz do novo filme que
estreará no cinema que costuma frequentar. Era o tempo da Grande Depressão norteamericana, com fortes ventos de dificuldades, enfrentados por ela em seu trabalho como
garçonete, em bicos adicionais como lavadeira à noite e com seu marido desempregado e
desinteressado. O vislumbre da nova película atua como renovação e promessa de algo
perdido – a esperança. Em seu devaneio, relaciona-se com o astro do filme que assiste, e que
sai da tela e que a leva para dentro dela, em diferentes momentos. Cecília traduz, em duas
falas, a relação de encantamento captada pelas lentes na referida cena de abertura,
posteriormente estimulada pelo filme: “as pessoas eram lindas, falavam com inteligência e
romantismo” e “tudo é lindo aqui [...] oh!, o telefone branco... sempre quis ter um telefone
branco. Por toda a vida imaginei como seria estar deste lado da tela [...]”. Sem dúvida
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alguma, são claros exemplos do poder do cinema de construir imagens que, por sua vez,
apresentavam a referência, a representação e o modelo de viver, um estilo de vida.
Como primeira consideração, cabe resgatar o objetivo central proposto para a presente
Tese: compreender o contexto e as articulações do consumo de imagens que viabilizaram
representações em filmes norte-americanos, capazes de construir a ideia de um estilo de vida
modelar para os espectadores dos Estados Unidos e de outros países, na década de 1950 –
estilo, este, denominado como American way of life. A partir da premissa que, enquanto
produtos midiáticos, os filmes são filhos de seu tempo, o cinema da referida década carregou
imagens de seu contexto que refletiam a pujança, o expansionismo, a ideia de progresso e de
organização social. O que era visto na tela, também o era fora dela. Inclusive as imagens – por
vezes, sutilmente inseridas – do que não refletia o padrão modelar. Este processo ambivalente
tornou-se mais interessante à medida que, o que não era modelar – ao estar presente no filme
–, contribuía para maior verossimilhança, colaborando tanto para a delação dos conflitos
como para o reforço do estilo de vida apresentado como modelo.
É, portanto, a ambivalência e a pluralidade que ampliam a percepção e a
potencialidade de um filme. O que permite a analogia com o conceito de heterotopia,
compreendido pelo pensador e historiador Jacques Rancière123 (2009) da seguinte forma: na
sociedade e na cultura há espaços constituídos pela própria sociedade, criados pela cultura,
que se apresentam representados, invertidos, diferentes dos espaços denominados como reais,
convivendo, assim, todos em um mesmo momento e contexto, do que poderia ser chamado de
bom e mal, concreto e abstrato, ético e não-ético. Tal postulado coaduna com a constatação da
forma como as imagens foram criadas pelo cinema norte-americano na década de 1950 – e
continuou a fazê-lo posteriormente – para referendar um modelo de estilo de vida. Se for
considerado a possíveis formas de enquadramento de filmes – por gênero, por temática, por
tipo de direção, por tecnologia e efeitos etc. – tal dimensão plural torna-se, também, um
aspecto extremamente importante para a compreensão do papel e da intencionalidade quando
da construção de um produto midiático.
Cabe, ainda, retomar ao projeto inicial para responder o problema formulado na
gênese desta Tese: como o cinema norte-americano da década de 1950 promoveu imagens
de um estilo de vida denominado como American way of life? A compreensão do papel
exercido pelo cinema como promotor de imagens demanda um postulado: a articulação de três
123

N. do A.: Conceito também desenvolvido pelo filósofo Michel Foucault em conferência – De outros espaços
– proferida em 1967 e publicada somente em 1984.
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funções que a produção de imagens pode assumir em um produto midiático como os filmes:
(1) a função estratégica da construção de representações imagéticas, que responde à
intencionalidade de dialogar com indivíduos e sociedade, para que a produção de sentidos
assuma vital relevância, seja por motivos ideológicos ou mercadológicos – ou ambos –,
garantindo para o produto midiático a objetivada audiência e ressonância; (2) a função
contextual da cultura, que possibilita a compreensão das forças e resistências existentes na
sociedade, no inconsciente coletivo, no debate público e em obras midiáticas, e que, por sua
vez, poderão gerar construções oriundas das brechas apontadas por Edgar Morin (1999) –
como discutido no Capítulo II e (3) a função midiática do cinema como espaço pedagógico
de exibição e de validação de modelos, padrões valorativos e estilos de vida, amparada na
credibilidade e penetração dos filmes pensados como entretenimento, e que, na prática,
também assumem o papel de agentes disseminadores das imagens, devidamente referenciados
pelo contexto e consubstanciados pelo sentido que neles se inserem – inclusive, as
dissonâncias existentes da mesma sociedade.
Soma-se à constatação das três funções exercidas pelas imagens, importantes
contribuições e aportes. De Mike Featherstone (1995), a ideia da cultura de consumo que usa
imagens para consolidar representações através da mídia para sinalizar um estilo de vida seja
pela via do comportamento – como pela posse e exibição de bens, e da diferenciação por elas
gerada. O aspecto aspiracional da cultura do consumo coaduna com Edgar Morin (1956) na
concepção de duplos que alimentam e retroalimentam a relação real-realidade. E que conta,
para tal movimento, com a visibilidade das imagens geradas por obras midiáticas. Aspecto
que abre espaço para o conceito de midiatização, sob a perspectiva de Marco Toledo de
Bastos (2012), que é um “processo de longa duração, que inclui a mediação e que é formado
pela contínua ação dos media”. Processo que, uma vez contextualizado em situações de fortes
polarizações, poderão gerar brechas (Morin, 1999) das quais emergirão imagens de diferentes
composições – e que permitirão diálogos com diferentes indivíduos através da mídia. Logo,
uma imagem ao se tornar visível midiaticamente dialoga com espectadores e estimula
representações, como Rose de Melo Rocha (2012) ressalta acerca da produção de sentidos que
trabalham na constituição identitária de pessoas e de povos. O que justifica a centralidade do
conceito de Soft Power, defendido por Joseph Nye (2004), tendo em vista o poder e a
participação da mídia e da comunicação no mundo moderno, que hegemoniza padrões, estilos
e ética através da cultura e dos produtos dela derivados. Uma vez incorporada culturalmente,
uma imagem possibilita maior sentido e diálogo, sobretudo, um ar de verdade.
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Com o desenvolvimento da presente Tese, cada capítulo permitiu insights e
constatações importantes para o conjunto do projeto. Na Introdução – que objetiva
estabelecer os pilares conceituais que servirem de base e presença articuladora ao longo de
todo o trabalho – foi delineado o imbricamento das relações entre imagem, representações,
estilo de vida, midiatização e cultura de massa. No Capítulo I – cujo objetivo percorre
entender as origens do padrão modelar denominado como American way of life e da forma
como ele estava disseminado em produtos midiáticos na década de 1950 – cristalizam-se o
desenho do estilo de vida idealizado, o contexto favorável à disseminação de tal modelo e o
papel dos produtos midiáticos neste processo – inseridos, por sua vez, na cultura. Por sua vez,
No Capítulo II – que se propõe analisar e exemplificar algumas das estruturas e
representações das imagens que não coadunavam com o padrão modelar estabelecido como
American way of life na sociedade norte-americana dos anos 1950 –, trouxe o fundamental
aporte do conceito de brechas de Edgar Morin, de onde emergem representações que
dialogam

com os polos divergentes e pareiam com o modelo idealizado, revelando a

ambiguidade de todo o processo de produção de imagens exibidas em um filme. No Capítulo
III – que se propõe construir o protocolo de análise fílmica a ser adotado na etapa conseguinte
da Tese –, possibilitou a revisão de teorias e técnicas de avaliação e ressaltou a metodologia
defendida por David Bordwell acerca da pesquisa de nível médio, sem esquecer do debate
sobre o papel do pesquisador, do método e da necessária pluralidade do olhar crítico. Por fim,
no Capítulo IV – cuja responsabilidade é realizar a análise fílmica de cunho ensaístico dos
dez filmes lançados na década de 1950 que receberam o Oscar de Melhor Filme – comprovou
a coexistência de imagens modelares de um estilo de vida e das representações antagônicas ao
American way of life em produções de temáticas e de gêneros diferentes, demarcando a
ambivalência estratégica dos filmes para fazerem sentido, dialogarem com parcelas
quantitativamente significativas de espectadores e garantir bilheteria. Ou seja, o American
way of life encontra-se inscrito em cada filme estudado, mesmo àqueles cuja trama transcorre
em tempos remotos à época de sua produção.
Nesta perspectiva de expectativas de análises herméticas e lineares sobre o cinema, um
filme seria, portanto, imaginado como uma obra fechada, com objetivos claros e
interpretações esperadas pelo cabedal de definições e traços estabelecidos antes de sua
produção e projetado para fins específicos na ordem ideológica ou mercadológica. Logo, falar
de mainstream e de blockbusters projetaria a ideia de uma metalinguagem ou de um label
como a principal orientação de um filme. Entretanto, esta Tese propõe ampliar a forma de
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perceber e de estudar um filme. O ponto central está nas duas formas de sua construção: o
todo do filme – sua proposta, seu gênero, a grande mensagem, as características técnicas e
estilísticas etc. – e as pequenas mensagens – que atuam na compreensão, aderência,
resistências, negações, subversões e concordâncias a questões presentes na sociedade para
qual o filme é produzido. Esta lógica sustenta-se na necessidade das imagens reforçarem o
sentimento de pertencimento e identificação dos espectadores. E, também, porque convivem
simultaneamente, nas diferentes sociedades e contextos, conflitos e posições antagônicas.
O pressuposto acima coloca-se, de ordem prática, que em um vislumbre superficial
não se cogitaria imaginar que A malvada discutisse star system, honra e casamento. Que
Sinfonia de Paris tratasse de ética pessoal, competências profissionais e amor. Que O maior
espetáculo da Terra espetacularizasse a organização social do trabalho. Que Sindicato de
ladrões justificasse a remissão de erros para a obtenção de esperança. Que Marty
glamourizaria o homem comum e a inclusão social. Que A volta ao mundo em 80 dias teceria
loas à humanização pela tecnologia. Que A ponte do Rio Kwai validasse ideais, honra e
causas. Que Gigi defenderia ao mesmo tempo a liberalidade feminina e o casamento como
conquista. Que A um passo da eternidade expusesse fracassados e limites pessoais ao lado da
promessa de sucesso. E que Ben-Hur referendasse a família e a honra.
Portanto, convivem duas dinâmicas diretamente relacionadas ao diálogo com
espectadores, força motriz da produção de sentido de um filme: a construção de imagens –
que, midiatizadas através da cultura e dos produtos midiáticos, fazem uso de conflitos
contextuais polarizados de onde emergem representações, às quais dialogam e apaziguam
extremos – e o consumo de imagens – que sinaliza a aceitação e a identificação de indivíduos
e da sociedade com o sentido gerado pelas representações que compõem e constroem o
discurso de um filme. E, neste sentido, estudar o American way of life enquanto conceito e
representação formal de um modelo de estilo de vida, permite pensar a gênese da ideia de
midiatização – que entrava de forma definitiva nos anos 1950 no contexto da
internacionalização massiva da comunicação, ampliada sequencialmente por possibilidades
tecnológicas.
Entretanto, a ambivalência e a pluralidade de representações pode não permitir a
percepção de imagens tão diversas e, aparente e eventualmente, conflitantes, cindidas ou
porosas. Imagens que estão ali para fazer sentido, não perder audiência, esperançar,
classificar ou, ainda, normatizar. Portanto, é mister e essencial treinar o olhar para os
elementos inseridos em um filme que podem significar e simbolizar mais que a temática geral
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da própria obra. Por onde a construção das imagens pode assumir objetivos outros. E que
resulta na construção de um público leitor de imagens e no processo de retroalimentação das
representações exibidas na tela. Sonoro, visual, sensorial, extratextual e contextual – um
conjunto de elementos, o mosaico denominado imagem, visivelmente tangível, o qual propõe
um grande sentido e que ressignifica pequenos sentidos. Estrategicamente delineados,
ideologicamente estimulados e subjetivamente sedimentados. Como o American way of life.

Fig. 111: The end
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05/02/2017.

FIG. 81:

Capa da revista de celebridades Modern Screen da década de 1950. Fonte: https://smedia-cache-ak0.pinimg.com/736x/6b/80/8a/ 6b808ac70792e474dd4 aea08e99d9ec8.
jpg. Acessado em 10/03/2016.

FIG. 82:

Capa da revista de celebridades Modern Screen da década de 1950. Fonte: https://smedia-cache-ak0.pinimg.com/236x/87/07/74/870774fff227c6288c8fe9f3833a5586.
jpg. Acessado em 10/03/2016.

FIG. 83:

Capa da revista de celebridades Picturegoer da década de 1950. Fonte:
https://c1.staticflickr.com/5/4129/5192092874_4bdac41947_b.jpg.
Acessado
em
10/03/2016.

FIG. 84:

Capa da revista de celebridades Photoplay da década de 1950. Fonte: https://s-mediacache-ak0.pinimg.com/236x/63/ce/05/
63ce054f9e082e3ad62460b19555e118.jpg.
Acessado em 10/03/2016.

FIG. 85:

Capa da revista Modern Screen com a atriz Debbie Reynolds. Fonte: https://s-mediacache-ak0.pinimg.com/736x/e2/73/1c/
e2731c4f49029c2c1fb86bb07f978ec6.jpg.
Acessado em 10/03/2016.
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FIG. 86:

A colunista Hedda Hopper. Fonte:
otrcat.com.jpg. Acessado em 10/03/2016.

https://www.otrcat.com/images/hedda2-

FIG. 87:

A colunista Louella Parsons. Fonte: http://image2.findagrave.com/photos250
/photos/2015/12/794_1421164532.jpg. Acessado em 10/03/2016.

FIG. 88:

Reprodução da matéria Minhas previsões para 1950 de Hedda Hopper. Fonte: BEGO,
Mark. The best of Modern Screen. 1. ed. London/UK: Columbus Books, 1986.

FIG. 89:

Cartaz do filme Crepúsculo dos deuses. Fonte: http://www.cinemista.com.br/wpcontent/uploads/2011/07/Sunset_Boulevard_poster.jpg. Acessado em 10/03/2016.

FIG. 90:

Cena de Crepúsculo dos deuses com Gloria Swanson e Willian Holden. Fonte:
http://www.ochaplin.com/wp-content/uploads/2012/07/ex-06-sunset-blvd.nocrop.
w1800.h1330.jpg. Acessado em 10/03/2016.

FIG. 91:

Cena final de Crepúsculo dos deuses. Fonte: http://www.ochaplin.com/wp-content/
uploads/2012/07/ex-06-sunset-blvd.nocrop.w1800.h1330.jpg.
Acessado
em
10/03/2016.

FIG. 92:

Cena de Crepúsculo dos deuses com a participação de Hedda Hopper. Fonte:
http://thefilmspectrum.com/wp-content/uploads/2012/12/Picture-22.png. Acessado em
10/03/2016.

FIG. 93:

Cartaz do filme O pecado mora ao lado. Fonte: www.imdb.com. Acessado em
05/02/2017.

FIG. 94:

Cartaz do filme Se meu apartamento falasse. Fonte: www.imdb.com. Acessado em
05/02/2017.

FIG. 95:

Cartaz do filme Lábios de fogo. Fonte: www.imdb.com. Acessado em 05/02/2017.

FIG. 96:

Cartaz do filme Eu quero viver. Fonte: www.imdb.com. Acessado em 05/02/2017.

FIG. 97:

Cartaz do filme Eu te matarei, querida. Fonte: www.imdb.com. Acessado em
05/02/2017.

FIG. 98:

Cartaz do filme As três máscaras de Eva. Fonte: www.imdb.com. Acessado em
05/02/2017.

FIG. 99:

Cartaz do filme A malvada. Fonte: www.imdb.com. Acessado em 26/11/2016.

FIG. 100:

Cartaz do filme Sinfonia de Paris. Fonte: www.imdb.com. Acessado em 26/11/2016.

FIG. 101:

Cartaz do filme O maior espetáculo da Terra. Fonte: www.imdb.com. Acessado em
26/11/2016.

FIG. 102:

Cartaz do filme A um passo da eternidade. Fonte: www.imdb.com. Acessado em
26/11/2016.

FIG. 103:

Cartaz do filme Sindicato de ladrões. Fonte: www.imdb.com. Acessado em
26/11/2016.

FIG. 104:

Cartaz do filme Marty. Fonte: www.imdb.com. Acessado em 26/11/2016.
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FIG. 105:

Cartaz do filme A volta ao mundo em 80 dias. Fonte: www.imdb.com. Acessado em
26/11/2016.

FIG. 106:

Cartaz do filme A ponte do Rio Kwai. Fonte: www.imdb.com.
26/11/2016.

FIG. 107:

Cartaz do filme Gigi. Fonte: http://www.imdb.com Acessado em 26/11/2016.

FIG. 108:

Cartaz do filme Ben-Hur. Fonte: http://www.imdb.com. Acessado em 26/11/2016.

FIG. 109:

Cena da corrida de bigas do filme Ben-Hur produzido em 1925. Fonte: propriedade do
autor desta Tese.

FIG. 110:

Cena inicial do filme A rosa púrpura do Cairo. Fonte: https://www.google.com.br/
search?q=a+rosa+purpura+do+cairo&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=
X&ved=0ahUKEwjk4Zfll-XRAhWKjpAKHe-4CN4Q_AUICSgC&biw=1490&bih
=768#imgrc=Lw-YaH2lupJxUM%3A. Acessado em 28/01/2017.

FIG 111:

The end. Fonte: https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/564x/c7/5b/7b/ c75b7b84ae1
9ab3361b4be3add30cb35.jpg. Acessado em 28/01/2017.
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