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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objeto o filme “Boa Noite, e Boa Sorte” dirigido por George Clooney 
(2005), que retrata o movimento anticomunista liderado por Joseph McCarthy na década de 
1950. O objetivo é analisar  a relação entre história e cinema e sua representação nas telas 
cinematográficas, especialmente quando o filme reconstitui uma determinada época. O 
trabalho é desenvolvido em três capítulos. O primeiro traz o aporte teórico da relação entre 
cinema e história. O segundo aborda o macartismo e suas repercussões, especialmente no 
cinema. O  terceiro capítulo expõe a análise filmica realizada através de metodologia proposta 
por Jacques Aumont e Michel Marie. Foram utilizadas três categorias de análise para revelar 
as representações desse período político, social e econômico da sociedade norte-americana: 
Representação do Macartismo;  Representação do Telejornalismo nos anos 50; e 
Representação de uma época no figurino e nos seus objetos. 
 
 
Palavras-chave: Cinema e história;  Macartismo; Análise Fílmica;  Jornalismo 
 
 

ABSTRACT 

 
 

This work focuses on the film "Good Night, and Good Luck" directed by George Clooney 
(2005), which depicts the anticommunist movement led by Joseph McCarthy in the 50s. The 
objective is to analyze the relationship between history and its representation in film and 
cinema screens, especially when the film reconstructs a given time. The work is developed 
in three chapters. The first gives the theoretical relationship between cinema and history. 
The second deals with McCarthyism and its impact especially in cinema. The third chapter 
presents the film analysis performed by a methodology proposed by Jacques Aumont and 
Michel Marie. We used three categories of analysis to reveal the representations of this  
political, social and economic period of American society: Representation of McCarthyism; 
Representation of TV Journalism in the '50s; and Representation of a time in the costume 
and its objects 
 
 
Keywords: Film and History; McCarthyism; Filmic Analysis, Journalism 
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INTRODUÇÃO 

 

Este Trabalho Final de Graduação tem como objeto o filme “Boa Noite, e Boa Sorte”, 

dirigido por George Clooney (2005), que retrata o movimento macartista norte-americano na 

década de 1950.  

Para entender as representações que o cinema utiliza para retratar uma determinada 

época, realizamos um estudo que evidencia a relação entre história e cinema. Este trabalho 

não tem como objetivo central as discussões sobre as novas fontes de pesquisa para os 

historiadores. Este TFG foi realizado com o olhar de um jornalista, que pesquisa cinema e se 

interessa pelas representações nas obras cinematográficas de época.  

 O objetivo desta pesquisa é analisar a relação entre história e cinema e sua 

representação nas telas cinematográficas, especialmente quando o filme reconstitui uma 

determinada época. Para tanto, traz autores que abordam o fato de que o cinema retrata a sua 

época, a sociedade e seus atores sociais, as situações políticas, culturais, a posição dos sujeitos 

na sociedade e, por esses motivos, passou a ser fonte de pesquisa para os historiadores a partir 

do século XX. 

As fontes trabalhadas na pesquisa são bibliográficas, documentais e videográficas. 

Como aporte teórico, utilizamos os autores Marc Ferro, Eduardo Morettin, Alcides Freire 

Ramos, Marcos Napolitano, Maria Helena Capelato, Miriam de Souza Rossini, Robert 

Rosenstone e Maria Cristina Tonetto, que teorizam sobre cinema e história.  

Os autores Argemiro Ferreira, Andréa Helena Puydinger, De Fazio, Carla Simone 

Rodeghero, Griffin Fariello, Otto Friedrich, Ricardo Fernandes e Stephen Whitfield, foram 

consultados sobre o macartismo. A bibliografia sobre cinema foi ampliada para a linguagem, 

com autores que trabalham a analise fílmica, de representação, dos personagens e da 

narrativa. Os autores Jacques Aumont  e Michel Marie foram consultados pela importância 

que tiveram para a análise de audiovisuais e sua desmistificação. 

Para atender todas as questões desta pesquisa, este trabalho foi dividido em três 

capítulos. O primeiro aborda as discussões entre cinema e história, suas aproximações e os 

caminhos que ainda estão sendo construídos nesta união. Na segunda parte do capítulo 1 é  

discutida a questão do cinema como representação da história.  

O segundo capítulo fala do macartismo. Procuramos conceituar o movimento 

macartista, pois este é o pano de fundo do filme pesquisado. Para tanto, abordamos alguns 

acontecimentos deste período na história americana. Estudamos seus atores, as características 

do movimento e as conseqüências para a indústria cinematográfica norte-americana.  
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O  terceiro capítulo expõe a análise fílmica realizada através de metodologia proposta. 

por Jacques Aumont  e Michel Marie (1993). Neste capítulo vamos analisar como é 

construída a representação de uma época no filme “Boa Noite, e Boa Sorte”.  Vamos verificar 

como acontecem as representações do macartismo e do telejornalismo, e a construção cênica 

da década de 1950 na obra de George Clooney.  

Os  anexos estão ligados à produção cinematográfica do filme analisado. No anexo 1 

há a capa do DVD; no anexo 2 a sinopse do filme; no anexo 3 a ficha técnica, no anexo 4 o 

elenco dos principais atores.  

 

 



 

 

11 

Capítulo 1. CINEMA E HISTÓRIA: APROXIMAÇÕES NECESSÁ RIAS PARA A 

REALIZAÇÃO DE UMA ANÁLISE FILMICA   

 

Desde o nascimento do cinema, no final do século XIX, foram produzidos inúmeros 

filmes que utilizam o passado como inspiração para seus temas e roteiros.  A relação entre 

esses dois campos de conhecimento, o cinema e a história, passou por várias discussões e 

tentativas de aproximações. Nos anos 60 do século XX, o trabalho de Marc Ferro foi 

fundamental para a aceitação e uso do cinema como documento histórico e para o 

entendimento da obra cinematográfica como um documento de sua época, mesmo quando 

representa o passado. No filme, estão representadas inúmeras forças que, juntas, o produzem, 

desde o roteiro, a direção, a interpretação dos atores, a fotografia, os sons e os silêncios, todos 

eles cooperam ou lutam para que, ao final, tenhamos uma obra coletiva, que tem como pano 

de fundo a sua própria época de elaboração. 

Capellato et al. ressaltam que, em mais de um século de história, o documento 

audiovisual veicula valores, projetos e ideologias: 

 

Depois de mais de cem anos de história do cinema, não há, praticamente, época, 
civilização, tema histórico, herói antigo ou moderno que não tenham sido 
encenados nas telas. Muitas vezes com um grau de realismo high-tech que propicia 
ao espectador uma experiência assombrosa e fascinante do passado. Além disso, 
mesmo quando não encena o passado, o produto audiovisual de cinema ou de 
televisão sempre é um documento, veiculando valores, projetos, ideologias. 
(CAPELLATO et al., 2007, p.9): 

 

Em síntese, não se trata apenas da relação entre cinema e história, mas do filme como 

documento que representa uma época, sua cultura, e, ao encenar o passado, expressa o 

presente. 

 

1.1 A relação entre Cinema e História 

 

O cinema de ficção tem sido uma das principais linguagens artísticas de representação 

do passado. Através dos filmes históricos, episódios e personagens reais de histórias são 

encenados em roteiros ficcionais. 

 
Independentemente do grau de fidelidade aos eventos passados, o filme histórico é 
sempre representação, carregada não apenas das motivações ideológicas dos seus 
realizadores, mas também de outras representações e imaginários que vão além das 
intenções de autoria, traduzindo valores e problemas coetâneos à sua produção. Como 
parte das estratégias de representação que dão sentido político aos filmes históricos, a 
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questão da monumentalização de eventos e personagens (ou da sua desconstrução 
enquanto ‘monumentos’) tem papel central na escrita fílmica da história. 
(NAPOLITANO, 2007, p.67) 
 

 

A relação entre cinema e história acompanha a trajetória do próprio cinema.  A partir 

dos anos 1970, o cinema, elevado à categoria de “novo objeto”, foi incorporado ao fazer 

histórico, constituindo a chamada História Nova. Um dos grandes responsáveis por esta 

incorporação foi o historiador francês Marc Ferro (MORETTIN, 2007). 

A idéia proposta por Ferro é de que o cinema não é uma expressão direta dos projetos 

ideológicos que lhe dão suporte, “um filme apresenta, de fato, tensões próprias. Estas, porém, 

não devem ser pensadas nos termos de sua inclusão ou no campo da ‘história’ ou de sua 

‘contra-história’, tal como faces opostas de uma mesma moeda (...)” (MORETTIN, 2007, 

p.42). 

A contra-história representada no cinema se apresenta de forma mais clara quando 

grupos marginalizados pela sociedade assumem o controle da produção de imagens, podendo 

contar sua versão. “Nesse momento, teríamos um ponto de junção entre natureza histórica do 

cinema e a possibilidade de ‘revelar’ o inverso da sociedade e a origem social desses grupos, 

uma vez que esses representam esse inverso” (MORETTIN, 2007, p.43). 

A utilização do cinema como fonte histórica indica uma mudança de estatuto do 

historiador na sociedade, bem como mostra a nova utilidade que certas fontes passam a ter. 

Ferro entende que todo o filme, sem privilegiar nenhum gênero, deve ser analisado pelo 

historiador. A obra cinematográfica traz informações acerca do presente, e a recuperação 

dessas informações exige do pesquisador conhecimentos teóricos e técnicos. A noção de 

autenticidade, que surge da necessidade de se compreender exatamente o que passou - ou seja, 

a realidade de um dado momento histórico, permeia toda a discussão de Ferro (MORETTIN, 

2007). 

Ainda, segundo Ferro (apud MORETTIN, 2007, p.49), “a oposição entre ficção e 

documentário, baseada na sua relação com o real, deve ser matizada, pois ambos informam 

uma ‘realidade social’ de natureza diversa.” Além das informações trazidas de forma quase 

inconsciente pelo diretor (objetos, gestos, atitudes ou comportamentos sociais) em um filme 

de ficção com imagens tomadas em exteriores, temos uma informação de ordem documental 

e, portanto, da mesma natureza da reportagem. Para Ferro (apud MORETTIN, 2007, p.49), os 

gêneros cinematográficos não podem constituir-se em impedimento para o trabalho do 

historiador, ou seja, “para análise social e cultural, eles são igualmente objetos 

documentários” e “(...) é suficiente aprender a lê-los”.  
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O cinema age como agente da história quando procura reproduzir a própria história no 

presente, pois as questões sociais e a interpretação de toda a equipe, desde o diretor até o ator, 

estarão presentes no resultado da produção fílmica. 

As aproximações e tensões entre cinema e história são abordadas  por Maria Cristina 

Tonetto (2006), que elege dois eixos principais para tratar das relações entre cinema e 

história: as  dificuldades e as necessidades de aproximação entre esses dois campos. Esse é 

um processo em andamento, em consequência das próprias peculiaridades do cinema e, 

também, do desconhecimento de muitos pesquisadores dos elementos culturais presentes nas 

obras cinematográficas que podem contribuir para a pesquisa em vários campos do 

conhecimento e, especialmente, na história. 

  Na primeira metade do século XX,  os próprios fatos históricos, como as duas Grandes 

Guerras Mundiais e outros conflitos, transformaram-se em obstáculos para o estabelecimento 

do cinema como instrumento de comunicação. Mesmo assim, o poder de comunicação que o 

cinema exercia se impôs em alguns lugares. A União Soviética, resultado de Revolução de 

1917, que depôs o regime monarquista e impôs o comunismo, foi a primeira a utilizar o 

cinema em benefício do poder. Através das obras de cineastas como  Sergei Eisenstein e de 

outros diretores, os símbolos marxistas e signos de uma ideologia do partido foram levados  

às massas pelo cinema.         

Durante o século XX, o cinema foi se desenvolvendo e se constituindo cada vez mais 

em um fenômeno  de comunicação de massa. Diante desse fato, as lideranças políticas 

começaram a reconhecer o poder ideológico do cinema. Mas, apesar da evolução da indústria 

do cinema e seu uso em busca do poder, os pesquisadores continuaram resistindo a utilizá-lo 

como fonte. Os primeiros sinais de aproximação entre o cinema e a história serão observados 

a partir da década de 1960. Nesse período, são questionadas as abordagens tradicionais da 

pesquisa,  “abrindo-se novos horizontes para a inserção de outras fontes e ‘olhares’ na 

pesquisa acadêmica histórica” (TONETTO, 2006, p.21). 

  A partir da década de 1960, as reflexões dos historiadores que questionavam o modo 

de pesquisar a história tradicional  “abrem espaço para a História Cultural e as demais 

correntes de pesquisa histórica”.  E  os novos caminhos apontados “possibilitam o estudo da 

cultura para explicar o mundo, o que até aquele momento era marginal, pois os procedimentos 

de pesquisa estavam voltados basicamente para o econômico e o político, com a cultura 

relegada a um terceiro plano” (TONETTO, 2006, p.22). 

As novas fontes incluíam registros policiais,  festas,  jornais, peças teatrais, a música e 

o cinema, entre outros, fundamentais na construção do texto historiográfico. O uso de novas 
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fontes propicia uma maior liberdade de pesquisa e aproxima o historiador de outras artes, que 

passam a ser analisadas e interpretadas.    

  O pesquisador deve estar atento a todos os elementos presentes no filme, concentrando 

a sua atenção nos signos expressos nas imagens e desvendar estas interpretações: o som, os 

gestos, a música e outros detalhes do quadro cinematográfico. As possibilidades que as 

imagens apresentam podem desvendar outros significados ainda não abordados no texto.  

 

Assim, como a narrativa histórica é direcionada pelo historiador, que define o estilo 
que dará para seu texto, o cineasta conduz a narrativa cinematográfica. As duas 
narrativas constroem seus significados, signos e personagens, conforme os interesses 
de seus autores. As novas significações compreendidas pelo espectador, que se 
apropriou da obra, darão novo sentido ao filme ou livro. A história pode identificar 
estas diferenças culturais, sígnicas de cada sociedade, pois não  é o passado que 
será analisado, mas aquilo que o espectador, ou leitor interpreta hoje e como o faz 
(TONETTO, 2006, p.26).  
 

  O conhecimento da cinematografia vai  permitir ao historiador diferenciar o modo de 

análise do filme, uma análise da narrativa justaposta à  dos elementos que compõem esta 

estética. O cinema, como forma de expressão da modernidade, é um elemento fundamental  

que registra diferentes culturas e ideologias, já que nas obras cinematográficas podem ser 

identificadas características plurais de um determinado lugar, que fazem parte do acervo 

artístico e principalmente da memória das sociedades.   

  Os meios de comunicação apresentam novas formas de leitura e, hoje, a imagem faz 

parte do cotidiano do cidadão, com o uso da televisão, do cinema e das possibilidades digitais 

de acesso às produções audiovisuais pela internet. Porém, a relação entre história e cinema 

não se restringe aos filmes de época, aos documentários, ou reconstituições históricas. As 

produções contemporâneas retratam os costumes, o cotidiano, as ideologias da nossa época.  

    

O cinema é expressão cultural e apresenta na tela o momento social, cultural, político, 
os anseios dos cidadãos, as denúncias e críticas. O diretor é o fio condutor destes 
elementos para o cinema. Através da seleção de imagens, dos enquadramentos, da 
narrativa – de seu olhar, em suma - ele franqueia a outras  nações um aspecto parcial 
de seu País. O filme é um recorte da cultura e da história de um povo. As produções 
audiovisuais mostram os recortes culturais e territoriais que diferenciam os povos. Por 
meio dos filmes, pode-se perceber o imaginário de uma sociedade, de uma época, de 
uma concepção ou olhar (TONETTO, 2006, p.33). 
 

Os elementos citados acima devem ser considerados no momento de analisar um 

filme. Para Morettin (2007, p. 53), “a crítica analítica de uma obra cinematográfica de ficção 

deve se ater: à sociedade que a produz; à própria obra; à relação entre autor, filme e 
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sociedade; à sua história (as várias versões que teve as suas recepções por parte da crítica, do 

público, etc)”. 

Ainda segundo Morettin (2007), a história se manifesta de várias formas no cinema: a 

primeira, de  tradição positivista, preocupa-se em verificar se a reconstituição é exata, 

verdadeira, se os diálogos são provenientes da fonte original e são autênticos. A  segunda 

preocupa-se coma a ideologia e desta forma independente da historicidade é permitido 

subverter a representação do passado. Uma terceira tradição utiliza o discurso novelesco, ou 

seja, não recorre ao suporte dado pelo recurso histórico. Para Ferro (apud MORETTIN, 2007), 

há ainda uma quarta tradição, a de filmes que criam uma estrutura histórica própria. 

Trata-se de desvendar os projetos ideológicos com os quis a obra dialoga e 
necessariamente trava contato, sem perder de vista a sua singularidade dentro de 
seu contexto. O cinema, cabe ainda ressaltar, não deve ser considerado como o 
ponto de cristalização de uma determinada via, repositório inerte de várias 
confluências, sendo o fílmico antecipado pelo estudo erudito (FERRO apud 
MORETTIN, 2007, p.63). 
 

 O filme possui um movimento que lhe é próprio e cabe ao estudioso identificar seu 

fluxo e refluxo. É importante, portanto, para que possamos aprender o sentido produzido pela 

obra, refazer o caminho trilhado pela narrativa e reconhecer a área a ser percorrida a fim de 

compreender as opções que foram feitas e as que foram deixadas de lado no decorrer do 

trajeto (MORETTIN 2007, p.62). É preciso desvendar os projetos ideológicos com os quais a 

obra dialoga, pois o cinema não deve ser considerado “como ponto de cristalização de uma 

determinada via, repositório inerte de várias confluências, sendo fílmico antecipado pelo 

estudo erudito” (MORETTIN 2007, p.63). 

 A análise fílmica mobiliza a ideia de narrativa enquanto prática discursiva. Perceber os 

agenciamentos, a sua concordância ou discordância permite verificar as tensões presentes 

numa obra. “Se não conseguirmos identificar, através da análise fílmica o discurso da obra 

inematográfica constrói sobre a sociedade na qual se insere, apontando para suas 

ambigüidades, incertezas e tensões, o cinema perde a sua efetiva dimensão de fonte histórica” 

(MORETTIN, 2007, p.64). Pierre Sorlin propõe uma forma de pensar a relação cinema e 

história em três pontos básicos: 

1) Relação presente/passado. O filme histórico ancora-se no presente 
(produção/distribuição/exibição) e no passado (datas/eventos/personagens que 
marcam o tema dos filmes). 
2) Filmes históricos são formas peculiares do “saber histórico de base”. Os filmes 
não criam esse saber, mas o reproduzem e o reforçam. O filme histórico está 
inserido numa cadeia de produção social de significados que envolvem 
historiadores, críticos, cineastas e público. 
3) O analista deve problematizar a “narração fílmica da história”, explorando a 
tensão entre ficção e história, ou seja, entre documentos não-ficcionais e 
imaginação/encenação ficcional. Nesse sentido a narrativa fílmica é a narrativa 
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historiográfica estruturam-se como formas de narração literária, sendo que esta 
última busca um efeito de realidade na sua narração além de ancorar-se em 
evidências documentais. (SORLIN apud NAPOLITANO, 2007, p.67) 

 
O pesquisador, em sua análise, pode identificar os elementos culturais, políticos, 

sociais, e relatá-los para a sociedade. Saber localizar os signos apresentados nos filmes é um 

trabalho do pesquisador, que detém o conhecimento para decifrar as significações da imagem  

para o espectador. As operações de análise 

derivam de diferentes metodologias (história, literatura, psicanálise, análise da 
decupagem, da filmagem, etc); todas essas aproximações não são igual e 
uniformemente operatórias; a análise de cada filme procede da experimentação de 
cada uma dessas aproximações, de sua aplicação ao conteúdo aparente de cada 
substância do filme (imagem, músicas, diálogos, etc). (FERRO apud MORETTIN, 
2007, p.53) 

 

O cinema traz a história do passado com uma nova leitura, com novos enfoques e com 

uma nova versão. Recria cenários, reelabora os temas e os enfoques. A partir de uma análise 

detalhada das obras cinematográficas, podemos captar os valores de uma época e também a 

expressão artística que envolve o filme como representação. 

Nesse ponto há numa dupla dimensão: a primeira diz respeito às linguagens, 
técnicas e estilos que marcam o cinema como área de expressão artística; a 
segunda, envolvendo o aspecto iconográfico e ideológico da análise , ou seja, de 
que modo o cinema dialoga com os outros suportes de veiculação de imagem que 
lhe são contemporâneos e que ajudam a compor o leque de opções que o contexto 
sociocultural oferece (CAPELATTO et al., 2007, p.10). 

 

Assim, a leitura de um determinado filme histórico do início do século passado não 

será a mesma se este for regravado hoje, pois estarão no produto fílmico as novas leituras dos 

historiadores e o contexto social, político e cultural de hoje. Os filmes provocam leituras 

plurais nos observadores. Ramos (2002) reflete sobre esse fenômeno quando afirma que: 

(..) assistir a um filme é inventar significados, não redutíveis às intenções do 
produtor/roteirista/diretor, tampouco à interpretação que o crítico estampou nas 
páginas do jornal. Apropiar-se do que “bate na tela” é, antes de mais nada, uma 
produção de significados . Mesmo na tendo socialmente, a legitimidade e a  
visibilidade do crítico, o espectador também é um produtor (RAMOS, 2002, p. 51-
52). 

 

Cada espectador é também um criador, mas esse fato não tira a importância do filme 

como experiência socialmente constituída.  Diante dessa complexidade, o texto do crítico de 

cinema pode ser considerado como um documento específico que, sob determinadas 

contingências, examina outro documento, o próprio filme.  

O filme proporciona um campo de possíveis interpretações, das quais fazem parte o 

repertório cultural, político e ideológico de cada espectador e esse repertório esta amparado 

no contexto social da época de realização do filme. 



 

 

17 

 

1.2 A História contada pelo Cinema 

A história que o cinema consegue contar, ou a história contada pelo cinema, é uma 

soma de esforços coletivos (roteiro, direção, atores, fotografia, sons e silêncios, entre outros) 

que são representados em um filme que, por sua vez, procura representar o passado, mas leva 

marcas do presente. Durante mais de um século de existência, o cinema tem sido utilizado 

para contar a história, mas na análise dessa representação não se pode esquecer que a própria 

obra em análise foi realizada dentro de um período histórico. 

Ferro (2010, p. 17-21) sugere quatro coordenadas para uma pesquisa na confluência 

entre cinema e história. A primeira considera o cinema como agente de história. A segunda 

leva em conta que a intervenção do cinema se dá através de modos de ação para tornar o filme 

eficaz, operatório. A terceira considera que a utilização de práticas e modos de escrita são 

armas de combate da sociedade. A quarta leva em consideração as leituras histórica e 

cinematográfica do filme. 

 Para Ferro (apud Morettin, 2007, p.55), o maior diferencial dos filmes de 

reconstituição histórica se dá entre aqueles que se inserem nas correntes de pensamento 

hegemônicas ou minoritárias, e aqueles que se propõe a um olhar inovador sobre a sociedade. 

Isso porque o passado que os filmes reconstituem é mediatizado pelo presente. Aspectos que 

não estão muito evidentes na narrativa de um livro podem aparecer na realização de um filme, 

pois 

a oposição flagrante  entre a história dos historiadores e a história considerada 
como conservadora e como patrimônio de uma sociedade. Não penso que uma seja 
mais legítima que a outra, cada uma tem a sua função. Quero dizer apenas que a 
realização do filme coloca de maneira imperativa a o problema do gênero a ser 
adotado e do ponto de vista a ser escolhido para tratar tal ou tal problema. (FERRO, 
1992, p.73) 
  

A escolha da abordagem, do aspecto a ser valorizado é que vai definir as explicações 

que serão utilizadas para retratar a história. Para Ferro (1992, p. 74), “a coerência da 

abordagem ordena as escolhas”.  Ainda segundo o autor: 

 

O historiador tem por função primeira restituir à sociedade a história da qual os 
aparelhos institucionais a despossuíram. Interrogar a sociedade, põr-se à sua ecuta, 
esse é, em minha opinião o primeiro dever do historiador. Em lugar de se contentar 
com a utilização de arquivos, ele deveria antes de tudo cria-los e contribuir para a 
sua constituição: filmar, interrogar aqueles que jamais têm direito à fala, que não 
podem dar seu testemunho (...). A segunda tarefa consiste em confrontar os 
diferentes discursos da História, a descobrir graças a esse confronto, uma realidade 
não visível  (FERRO, 1992, p.77). 
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A reflexão sobre a escrita da história por meio de um filme é fruto da própria 

realização de filmes históricos, que levou à reflexão sobre os aspectos que eles representavam 

nas telas. O filme permite várias interpretações da História, o confronto de versões, a 

iluminação de fatos que ainda estavam na obscuridade ou ainda não haviam sido revelados.  

No livro “A história nos filmes e os filmes na história”, Rosenstone aborda as 

dificuldades trazidas pelas diferenças presentes na representação do passado por palavras 

impressas, como o livro, e pelo cinema, onde “são necessárias imagens em movimento em 

uma tela, música e também efeitos visuais. As palavras não cumprem totalmente a tarefa de 

compreender a experiência cinematográfica” (ROSENSTONE, 2010, p.13). Mas, apesar 

destas dificuldades, defende a tese que: 

 
O mundo familiar e sólido da história nas páginas impressas e a igualmente 
familiar, porém mais efêmera, história mundial na tela, são semelhantes em pelo 
menos dois aspectos: referem-se  a acontecimentos, momentos e movimentos reais 
do passado e, ao mesmo tempo, compartilham do irreal e do ficcional, pois ambos 
são compostos por conjuntos de convenções  que desenvolvemos para falar de onde 
nós, seres humanos, viemos (e também de onde e  estamos para onde achamos que 
estamos indo, embora a maioria das pessoas preocupadas com o passado nem 
sempre admita isso) (ROSENSTONE, 2010, p.14). 
 
 

 Para o historiador aceitar que o cinema, especialmente o longa-metragem dramático, 

pode representar um tipo de história séria, aquela  história que costuma ser escrita com H 

maiúsculo, vai contra uma tradição de que a história deveria ser impressa em páginas. E, já no 

início do livro, Rosenstone (2010) utiliza a denominação “filme histórico” para as obras que 

tentam conscientemente recriar o passado. Segundo o autor 

 

Primeiro, o cinema e, mais tarde, o seu rebento eletrônico a televisão, se tornaram, 
em algum momento do século XX, o principal meio para transmitir as histórias que 
a nossa cultura conta para si mesma – quer elas se desenrolem no presente ou no 
passado, sejam elas factuais, ficcionais ou uma combinação das duas coisa 
(ROSENSTONE, 2010, p.17). 

 

Ao afirmar que filmes, minisséries, documentários e docudramas históricos são 

gêneros importantes no entendimento que os indivíduos têm da história e da sua relação com 

o passado, Rosenstone inclui o cinema como uma das formas importantes, no século XXI, de 

acesso aos acontecimentos e às pessoas que constituem o passado. Há uma 

complementaridade entre a história escrita e a representada pelo cinema, embora sejam 

completamente diferentes em sua ação, pois: 
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Palavras e imagens trabalham de maneira diferente  para expressar e explicar o 
mundo. Um filme nunca será capaz de fazer exatamente o que um livro pode fazer e 
vice-versa. A história apresentada nessas duas mídias teria, em última instância a 
partir de critérios diferentes. (ROSENSTONE, 2010, p.21) 

 

O autor propõe a visão do filme histórico em relação ao discurso mais amplo da 

própria história. Além disso, sugere que as suas contribuições podem ser aplicadas também 

para pensar as produções televisivas, pois: 

 

Não importa se a tela é grande ou pequena, as questões centrais abordadas neste 
livro são as mesmas: Como você conta o passado? Como você representa no 
presente aquele mundo extinto de acontecimentos e pessoas? Como podemos 
entender as gerações humanas que nos precederam?  (ROSENSTONE, 2010, p.24) 

 

Ao referir-se a observação e análise dos filmes, argumenta: 

 

O meu método consiste em trabalhar com uma certa distância intermediária, 
ocasionalmente me aproximando para uma observação pormenorizada e uma 
análise detalhada e ocasionalmente me afastando e recuando para o campo das 
teorias, mas sempre voltado para uma posição a partir da qual é possível entender 
que a obra não existiria se não fosse pelos vestígios de personagens e 
acontecimentos históricos particulares sobre os quais muito já se sabe?  
(ROSENSTONE, 2010, p.25) 

 

As obras “O nascimento de uma nação” (Griffith, 1915), “O encouraçado Potenkin” 

(Eisenstein, 1925) e “A queda da dinastia Romanov“ (Shub, 1927) são expoentes dos três 

tipos de filmes históricos que foram produzidos desde o nascimento do cinema: o drama 

comercial, a minissérie e o docudrama (ROSENSTONE, 2010, p. 29-31). 

 A aceitação do cinema como fonte histórica e da própria reconstrução da história pelo 

cinema pertence ao contexto dos séculos XX e XXI. A História como ciência consolidou-se 

no século XIX e respondia pela busca de uma nova forma de pensamento, “despojada dos 

misticismos, das crendices populares, da religiosidade obscurantista. O racionalismo 

científico, filho do Iluminismo do século XVIII, buscava a explicação objetiva, matemática, 

sobre os fatos da vida” (ROSSINI, 1999, p. 42).  

 

Para a história, que começava a se estruturar como área do saber, isso significou 
uma seleção das fontes que seriam utilizadas para se atingir a explicação do 
passado. As fontes são os vestígios do que foi, são as marcas que permitem 
reconstruir os acontecimentos de outras épocas. (...) Desde seu nascimento, o 
cinema sofreu o desprezo dos intelectuais e dos artistas de outras áreas, pois foi no 
meio popular que ele encontrou seu publico (ROSSINI, 1999. 42-44). 
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A História como área recente do conhecimento, surgida da necessidade de racionalizar 

os fatos, retardou a aceitação do filme como fonte histórica, como podemos ver nos 

argumentos de Rossini (1999): 

 

1. a disputa entre um conhecimento objetivo, perpassado pela razão, e outro 
subjetivo, perpassado pela sensibilidade e pela simbologia típica das linguagens 
não-verbais;  
2.um preconceito cultural que via o cinema como uma arte menor, e portanto sem 
relevância como fonte do conhecimento da própria sociedade; 
3.a própria complexidade da imagem cinematográfica, que constrói seus sentidos a 
partir do entrecruzamento de diversos elementos, todos de naturezas distintas. 
(ROSSINI, 1999, p.44) 
 

Porém, a pesquisadora alerta para o fato de que, mesmo se considerarmos que a 

importância social do cinema já está estabelecida e, inclusive a sua inserção como uma fonte 

de caráter subjetivo para a história, a complexidade do cinema ainda “assusta o historiador”, 

pois:  

Um filme é o resultado da combinação de vários elementos técnicos e artísticos. 
Daí, como analisar algo cujo significado é composto pelo entrecruzamento de 
imagem, movimento, angulação de câmera, cor, luz, som, música, palavra, 
indumentárias...? É impossível analisar, por exemplo, apenas o aspecto verbal do 
cinema — o texto, as falas dos personagens — e não ver sua inserção na cena, o 
modo como é dito, as relações e as interações com os outros elementos cênicos e 
dramáticos, pois isso significa analisar o filme pela metade, seccionar seu 
significado e assim não apreendê-lo na sua totalidade. (ROSSINI, 1999, p.48) 
 
 

O grande número de elementos técnicos e artísticos utilizado no cinema produz um 

efeito de real, o que “(...) dificulta o distanciamento necessário para que se produza um 

conhecimento de fundo científico, racional. Afinal, como se manter analiticamente distante de 

algo que foi produzido para envolver emocionalmente o espectador?” (ROSSINI, 1999, p. 

48). Ela explica que é devido a esse efeito de real que temos a ilusão de vivenciar o passado 

como se fosse presente, por um lado e, por outro, a sensação de estarmos sendo manipulados 

em nossos julgamentos, em nossas emoções, como se o cineasta tivesse o propósito 

consciente de iludir o público.  Em outras palavras,  

 

(...) o filme aparece como manipulação tanto de conteúdo quanto de sentimento. A 
imagem cinematográfica parece ter um caráter ora ambíguo (é algo que insinua 
outra coisa além daquilo que mostra), ora ambivalente (ela é o real e o não-real, é o 
representado e a representação). (ROSSINI, 1999, p. 51) 
 

O efeito de real, resultado das operações técnicas do cinema para recriar a realidade 

é, segundo a autora, responsável pela “sensação de estarmos sendo induzidos nas nossas 

emoções” (ROSSINI, 1999, p.51). Ela acrescenta ainda que 
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A construção de sentidos na narrativa fílmica envolve, como já disse, o intercâmbio 
entre elementos variados. Estes sentidos, por sua vez, nunca estão totalmente 
estabilizados, pois constroem-se junto com o público, a crítica especializada, a 
campanha publicitária, os prêmios que o filme recebe, os locais de exibição, as 
épocas em o que filme é revisto... No entanto, o filme jamais perde os laços com 
sua própria época. Ao contrário, quanto mais distantes, melhor percebemos as 
relações e as interações entre um e outro. Através do filme, revivemos o passado, 
ouvimos os seus chamamentos, capturados que estamos pelo efeito de real. 
(ROSSINI, 1999, p.53) 

 

A pesquisadora argumenta que muitas vezes o cineasta não percebe que está 

interferindo na narrativa, construindo os sentidos do filme, pois o trabalho resulta de 

atividades nem sempre conscientes. Ao mesmo tempo, o espectador encontra dificuldades de 

encontrar sentidos para o filme, permeado de ambigüidades, indefinições, imprecisões que 

influenciam e multiplicam as possibilidades de leitura de quem assiste (ROSSINI, 1999, p. 

53). Tais questões tornam o filme um objeto de análise complexo e instigante, pois: 

Esses espaços de ambigüidades, de indefinições, de opacidades criadas pela 
narrativa fílmica nós podemos chamar de “brechas”, e elas aparecem porque, por 
mais “controlada” que seja a forma, o sentido nunca é transparente ou unívoco, pois 
ele passa por uma interpretação daquele que, no caso, assiste ao filme. De mais a 
mais, forma e conteúdo estão sempre sujeitos a criarem ambigüidades de 
interpretação, motivo pelo qual um mesmo filme pode ser visto de maneira 
totalmente diferente por duas pessoas. (ROSSINI, 1999, p. 53-54) 
 

Diante dessas ambigüidades, Rossini (1999, p.55) questiona até que ponto um cineasta 

está endossando ou criticando determinado assunto, aceitando ou negando uma situação, 

diante do que responde que o filme, assim como qualquer outro documento, apresenta diante 

das situações diferentes respostas e novas formas de interpretação. 

 

Ao agir dessa maneira, o cinema, portanto, resgata, representa o sistema de relações 
pessoais vigentes na sociedade. Por isso, independente do regime vigente, um filme 
está intimamente ligado à realidade que o rodeia, seja por aquilo que fala, ou por 
aquilo que omite (ROSSINI, 1999, p. 57). 

 

A forma como o cineasta escolhe para retratar seus personagens, os ângulos de câmera 

que escolhe para registrá-lo, bem como as situações em que ele aparece são indícios de sua 

visão sobre o assunto e de sua inserção em uma determinada sociedade.  Porém, a relação 

cinema/sociedade não pode ser vista como reflexo, como se o cinema pudesse refletir a 

sociedade, já que “o cineasta faz mais do que isso; sempre que ele escolhe falar sobre um 

assunto, ele o recorta, condensa, interpreta, remodela. Além disso, o próprio olhar da câmera 

não é passivo, pois, como já dissemos recortar/selecionar não é uma ação passiva” (ROSSINI, 

1999, p. 59). 
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Além disso, a imagem traduz intenções da palavra devido à força do seu trabalho de 

representação. A imagem tem até mais poder do que as palavras de continuar viva na 

memória do espectador ao longo do tempo. Ela carrega uma “verdade simbólica”, no sentido 

de possuir mais verossimilhança e estarem relacionadas à construção da identidade dos 

sujeitos e grupos. 

 

Independente de conterem ou não uma verdade histórica, são estas “verdades 
simbólicas” que sancionam o modo de ser e de agir de uma dada sociedade. Desta 
forma, traçam a identidade coletiva do grupo, ao mesmo tempo em que influenciam 
na identidade individual. A construção identitária do ser individual encontra seu 
reforço, seu paralelo na construção identitária do grupo social no qual ele está 
inserido. Há uma interação, embora não determinante, entre eles. (ROSSINI, 1999, 
p. 61) 

 
 

O filme vai ser o resultado do que a equipe que o realizou desejou mostrar e também 

do que não pode ou não conseguiu mostrar. O analista  deve desvendar as brechas, o que não 

foi preenchido. A partir das análises dessas brechas, dos vazios, dos silêncios, será possível 

perceber o que ficou de fora, e relacionar essas observações com o que está fora da tela, ou 

seja,  o contexto no qual a obra foi produzida. 
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Capitulo 2. O MACARTISMO E O CINEMA  

 

O confronto entre os sistemas capitalista e socialista intensificou-se no período 

posterior ao da Segunda Guerra Mundial. Entender esse contexto é importante para situar o 

movimento macartista, que surge em meio à Guerra Fria, ou seja, a polarização do mundo em 

dois grandes blocos ideológicos: capitalismo e socialismo. A Guerra Fria teve inicio logo após 

a Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos e a União Soviética disputavam por 

hegemonia política, econômica e militar  

A União Soviética possuía um sistema socialista, baseado na economia planificada, 

um partido único, o Partido Comunista, e a igualdade social.  Já os Estados Unidos defendiam 

a expansão do sistema capitalista, que tem como base a economia de mercado e a propriedade 

privada.  

Nesse contexto, desenvolve-se o movimento macartista, que tem seu auge na década 

de 1950, nos Estados Unidos, e pode ser configurado como uma perseguição aos comunistas, 

como será abordado a seguir. 

 

2.1 – O contexto do surgimento do movimento macartista e seu ator principal 

Na década de 1950, os EUA lideraram uma forte política de combate ao comunismo 

em seu território e no mundo. Usando o cinema, a televisão, os jornais, a propaganda e até 

mesmo as histórias em quadrinhos, divulgou uma campanha valorizando o american way of 

life1.  Nessa década, a preocupação com a ameaça comunista interna foi mais intensa nos 

Estados Unidos. A primeira metade da década de 50 assistiu a ascensão e a queda do senador 

McCarthy e do movimento anticomunista que ele desencadeou e representou.  

Joseph Raymond McCarthy nasceu nos Estados Unidos em 14 de novembro de 1908 e 

foi um político atuante em seu país. Inicialmente membro do Partido Democrata, mais tarde 

passou a atuar no Partido Republicano. Em 1946, foi eleito senador pelo estado de Wisconsin 

e,  durante dez anos no senado, marcou a história dos Estados Unidos. As investigações 

constantes contra indivíduos, que ele e sua equipe suspeitassem ser comunistas ou apenas 

simpatizar com a ideologia, tomaram conta do país (RODEGHERO, 2002). 

O macartismo caracterizou-se por inúmeras perseguições – em particular, contra 

intelectuais e artistas sobre os quais pairasse qualquer suspeita de serem de esquerda –, por 

                                                 
1 Expressão utilizada para definir o estilo de vida americano, caracterizado pela busca da felicidade e do bem-
estar e a valorização da liberdade individual. Foi muito utilizada para mostrar as vantagens da democracia 
americana em comparação às restrições do socialismo na época da Guerra Fria. 
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prisões de dirigentes sindicais e por processos de espionagem contra funcionários do Estado. 

Nesse período, vários cidadãos americanos foram presos ou marginalizados por defenderem 

ideias próximas ao socialismo. Essa ideologia também chegava aos países aliados dos EUA, 

como uma forma de identificar o socialismo com tudo que havia de ruim no planeta. 

Apesar de defender a ampla perseguição aos comunistas, o senador tinha suas ações 

limitadas ao quadro de funcionários do Governo Federal. De tempos em tempos, ele ia até o 

público para exibir gráficos, mapas e relatórios que indicavam a perseguição dos funcionários 

suspeitos de atividade comunista. Por meio de tais ações, reforçava uma noção de patriotismo 

distorcida que ia contra as próprias liberdades a serem garantidas em uma democracia.  

Carla Simone Rodeghero (2002), professora de História da Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul, entende que, na base do macartismo, encontram-se traços do 

americanismo, como uma espécie de "ideologia nacional" dos estadunidenses, reforçada após 

a Segunda Guerra Mundial. Estes traços são: o individualismo, a crença na iniciativa privada, 

a defesa das liberdades políticas, um patriotismo acrítico, a valorização da religião, e a 

confiança nas autoridades e nas instituições. Segundo o autor de “The Culture of Cold War” 2, 

o americanismo pode ser definido como: 

  O sistema de crenças que a maioria dos norte-americanos de classe média considerava sua 
herança — o tradicional compromisso com o individualismo competitivo na vida social, com 
o acento liberal nos direitos na vida política e com a iniciativa privada na vida econômica — 
foi adaptado às crises da Guerra Fria. Um patriotismo acrítico, muitas vezes, deu a forma às 
interpretações do passado (WHITFIELD, 1996, p.53) 

 

Para o autor, essa visão sobre os Estados Unidos era aceita por um grande número de 

norte-americanos. A América era perfeita: a maior nação do mundo, o lugar da democracia, 

da liberdade e do progresso tecnológico. Esse tipo de visão a respeito de si e do seu país foi 

desafiado - e reforçado - nos anos da Guerra Fria, quando os norte-americanos tiveram que se 

confrontar com um inimigo, o comunismo.  

A defesa do americanismo e o combate ao comunismo foram realizados, nos anos da 

Guerra Fria, com auxílio jurídico e administrativo regulamentados por uma série de tribunais 

e de leis. Um exemplo expressivo é o House Committee on Un-American Activities (HUAC)3, 

que funcionou de 1938 a 1975. Em 1945, tornou-se o primeiro comitê permanente 

encarregado de investigar propaganda e atividades consideradas subversivas e "não 

americanas". Entre 1945 e 1957, realizou 230 audiências nas quais mais de três mil pessoas 

testemunharam.  

                                                 
2 Tradução livre: A Cultura da Guerra Fria. 
3 Em tradução livre: Comitê da Câmara de Atividades Não-Americanas. 
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Segundo De Fazio (2008), os anos 1950 foram a década em que a preocupação com a 

ameaça comunista interna foi mais intensa nos Estados Unidos. 

 
Partindo da premissa de que, para os investigadores, todo membro do Partido 
Comunista era agente de uma ideologia estrangeira, e estaria procurando substituir a 
forma do governo norte-americano pela sua, pode-se concluir que qualquer pessoa 
nessa condição, empregada nos meios de entretenimento e de informação, utilizaria 
sua posição para atacar os princípios nacionais e fazer propaganda dos princípios 
comunistas. Por conseguinte, sustentavam os congressistas, a indústria 
cinematográfica deveria livrar-se de todo e qualquer comunista que empregava. (DE 
FAZIO, 2008, p.3)         
 

Seus alvos variaram ao longo do período, sendo que no início da década de 50 o 

movimento investigou a infiltração comunista na indústria cinematográfica, nos sindicatos e 

em universidades. 

No ano de 1953, o jornalista Edward R. Murrow mostrou as flagrantes violações dos 

direitos individuais em seu programa na rede de televisão CBS, e fez com que a opinião 

pública dos Estados Unidos ficasse indignada, auxiliando na derrocada do movimento. 

 

2.2 – A ação do macartismo no contexto da  indústria  cinematográfica 

A partir da metade da década de 1940, as forças anticomunistas se voltaram para a 

indústria cinematográfica. Esse fenômeno pode ser explicado, em parte, pelo uso anterior do 

cinema para fins políticos por dirigentes interessados em um rápido e eficaz meio de 

transmissão de ideias.  

Com a morte de Franklin Delano Roosevelt, chegava ao fim um governo liberal, 

conseqüentemente pondo fim a produções cinematográficas mais liberais.  Nas eleições de 

1946, o Partido Republicano reconhecidamente anticomunista conseguiu maioria no 

Congresso.  Nesta data, sob os auspícios do Partido Republicano, o HUAC retoma os seus 

trabalhos. Essa comissão de inquérito havia sido criada em 1938 para investigação de 

atividades subversivas no Congresso, mas era uma comissão temporária. A partir de 1946, 

passa a ser uma comissão permanente. Esse comitê se fortalece, dando poder e status a 

políticos inescrupulosos e inicia uma crescente onda de histeria e medo (FERREIRA, 1989). 

Durante esse período, muitos estadunidenses foram acusados de serem comunistas e 

passam a ser investigados. A maioria  dos acusados pertencia ao serviço público, à indústria 

do espetáculo (cinema, música, etc), cientistas, educadores e sindicalistas. Muitos inquéritos 

contra cidadãos norte-americanos foram abertos e as conclusões dos investigados sempre 

eram baseadas em opiniões pessoais de Joseph McCarth. Segundo Ferreira (1989) tratava-se 

de decisões, parciais e totalmente questionáveis, inclusive carregadas de sensacionalismo. Os 
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acusados, dos quais muitos pertenciam à indústria cinematográfica, tiveram a carreira 

destruída, perderam seus empregos ou foram presos. 

Rodeghero nos conta que: 

em 9 de fevereiro de 1950, o senador McCarthy afirmou ter em mãos uma lista de 
205 membros do Partido Comunista trabalhando no Departamento de Estado. O 
Secretário de Estado, segundo o senador, teria conhecimento desse fato. A lista não 
foi revelada na ocasião, mas acendeu a curiosidade da imprensa, bem como dos 
políticos e uma repercussão importante foi a criação, pelo Senado, de um subcomitê  
para investigar as acusações do senador. Como McCarthy não possuía provas, sua 
amizade com o diretor do FBI, J. E. Hoover, foi oportuna e permitiu que o senador 
tivesse acesso a arquivos secretos do FBI que lhe poderiam ser úteis.  
(RODEGHERO 2002, p.1)  

 
 

Segundo Fernandes (2010),  mais de 90% do que se lia e via nos jornais e meios de 

comunicação em geral era propaganda pró-macartista. Nesse contexto, algumas 

personalidades da indústria do cinema sofreram a perseguição do movimento macartista, cujas 

listas incluíam nomes de diretores, roteiristas, atores e diversos outros profissionais do 

cinema.  

A perseguição em Hollywood se tornou o exemplo mais visível da ação do 

macartismo contra um determinado setor. Entre as centenas de nomes que integraram as listas 

negras da HUAC no cinema havia uma denominada os “Dez de Hollywood”, que foi o alvo 

principal da perseguição macartista. Essa lista era formada pelos roteiristas Alvah Bessie, 

Lester Cole, Ring Lardner Jr, John Howard Lawson, Albert Maltz, Samuel Ornitz, Dalton 

Trumbo, os diretores Herbert Biberman e Edward Dmytryk, e o produtor Adrian Scott. A 

teatróloga Lilian Hellman, autora do roteiro de “Estrela do Norte”, sobre a invasão nazista na 

URSS, e seu marido, o escritor Dashiell Hammet, condenado a um ano de prisão por se 

recusar a delatar amigos, foram outras vítimas (FERNANDES, 2010). Esse incidente marca o 

início da perseguição em Hollywood. 

Por outro lado, o contingente anticomunista tinha entre os seus quadros muitas 

personalidades famosas ligadas à política, ao jornalismo e ao próprio cinema, como, por 

exemplo, Ronald Reagan, ator e presidente da Screen Actors Guild 4 (SAG), de 1947 até 

1952, e novamente em 1959 (FRIEDRICH,1989). Fernandes (2010) relata com pormenores a 

atuação de Ronald Reagan: 

Depois de pertencer ao Sindicato dos Atores como delator oficial, Reagan, ou T-10, 
como era seu codinome no FBI, comunicou ao governo que, junto com L. B. 
Mayer, presidente da Metro Goldwyn-Mayer, iria montar um conselho para 
promover uma ampla perseguição àqueles que considerava “subversivos”, como se 

                                                 
4 Em português: Associação de Atores do Cinema (tradução livre). 
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o mesmo - segundo registro feito pelo FBI –, funcionasse como um braço da 
HUAC dentro da indústria. Com isso fundaram o Motion Picture Industrial Council 
(MPIC), que passariam a dirigir com o apoio de todos os grandes estúdios. Junto a 
esses estavam os conhecidos delatores e propagandistas do macartismo Elia Kazan, 
Sam Wood e King Vidor. (FERNANDES, 2010) 

 

 Hollywood tornou-se um alvo macartista após a depressão de 1929, quando a 

indústria cinematográfica começa a apelar para a consciência social, por meio de filmes que 

respaldavam a política de Roosevelt, de cooperação com a União Soviética, e apoiavam as 

greves ocorridas na Califórnia, atitudes que passaram a incomodar o governo Truman 

(FERNANDES, 2010). 

Alguns profissionais ligados ao jornalismo e também ao cinema destacaram-se pela 

coragem em desafiar, ou em não cooperar, com a caça aos comunistas. Dentre eles, 

importantes nomes do cinema, como o roteirista Dalton Trumbo, e os cineastas Orson Welles 

e Charles Chaplin (FRIEDRICH,1989). 

Segundo Fernandes (2010), antes mesmo de McCarthy chegar ao Senado, em 1947, a 

House On Un-American Activites Comittee – HUAC  já havia realizado as primeiras  

audiências com os profissionais do cinema e criado uma suposta lista com centenas de nomes. 

É também nessa época que a comissão passou de temporária para permanente e teve seu 

orçamento anual aumentado de US$ 25 mil para US$ 200 mil. 

Como resultado das perseguições, muitos envolvidos foram para a Europa, outros 

utilizaram pseudônimos para continuar seu trabalho, e muitos foram tachados de traidores. Os 

profissionais que tiveram seus nomes colocados nas listas nunca mais trabalharam ou só 

retomaram à profissão nas décadas de 60 e 70, como é o caso de Dalton Trumbo 

(FERNANDES, 2010). 

 Segundo Fernandes (2010) o macartismo não se constitui em um período histórico de 

repressão e perseguição que pode ser considerado datado ou ultrapassado. Ele pode ser, sim, 

considerado um vetor fundamental da política interna norte-americana, cujas repercussões 

chegam aos dias de hoje devido a seus desdobramentos e métodos de censura, como os 

utilizados pelo governo Bush, com o Ato Patriótico, que através de sua ligação com o FBI 

cerceou liberdades civis de cidadãos e imigrantes.  
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Capítulo 3. ANÁLISE FÍLMICA  

      

Este capítulo tem como objetivo trazer elementos para a reflexão e a realização de  

uma análise do filme “Boa Noite, e Boa Sorte” 5 (EUA, 2005), dirigido por  George Clooney. 

O filme retrata um clássico episódio de censura  vivida pelos EUA, ou seja, a “caça às bruxas” 

promovida pelo senador republicano Joseph McCarthy, entre 1946 e 1956.    

 

3.1 Conceituando análise fílmica     

  Se considerarmos que os primeiros cronistas, ao descreverem os primeiros filmes 

exibidos, de certa forma interpretaram, por meio de seus comentários, as cenas que haviam 

visto, pode-se dizer que a análise fílmica nasceu com o cinema (AUMONT e MARIE, 1993, 

p.11).  Essa análise foi ficando mais complexa e diversificada na mesma proporção que o 

cinema tornou-se mais complexo, porque não existe uma teoria unificada do cinema ou um 

único método de análise de filmes.  

     Jacques Aumont e Michel Marie, teóricos do cinema, comparam a análise fílmica ao 

desejo de compreensão da linguagem cinematográfica, a partir do pressuposto de que o filme 

é uma obra artística autônoma capaz de engendrar um texto (suscetível a uma análise textual); 

texto esse que fundamenta suas significações sobre estruturas narrativas, o que permite 

análises narratológicas (AUMONT e MARIE, 1993, p. 18).  

O modo de olhar é que vai determinar a profundidade da análise e sua capacidade 

analítica, especialmente a capacidade de sistematizar a análise.  Aumont e Marie (1993) 

fazem uma diferenciação entre análise e crítica indicando que, para o crítico, a apreciação da 

obra é fundamental e, para o analista, a escolha deve ser determinada por critérios objetivos e 

em função de uma finalidade de ordem estética, histórica e sociológica. O crítico informa e 

oferece um juízo de valor, enquanto o analista deve produzir conhecimento.  

Essa produção de conhecimento que faz parte do trabalho do analista significa que ele  

“está obligado a describir minimamente su objeto de estudio, a descomponer los elementos 

pertinentes de la obra, a hacer intervir el mayor número posible de aspectos em su comentário 

y a ofrecer, por médio de todo esto, una interpretación (AUMONT E MARIE, 1993, p. 22, 

grifo do autor) 6. 

                                                 
5 Título original em ingles: Good Night, and Good Luck. 
6 Em tradução livre: Está obrigado a descrever minimamente seu objeto de estudo, a decompor os elementos 
pertinentes da obra, a fazer intervir o maior número possível de aspectos em seu comentário e a oferecer, por 
meio de todo isto, uma interpretação. 
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      Ou seja, para esses autores, analisar um filme é decompô-lo em seus elementos 

constitutivos. Quando se referem à análise fílmica, eles retratam a atividade de analisar um 

filme decompondo-o em partes e recompondo-o novamente para uma melhor compreensão.  

     Roger Odin (apud VANOYE e GOLIOT-LÉTÉ, 1994) refere-se à análise fílmica 

como um exercício pedagógico, isto é, saber interpretar e ter conhecimento das técnicas e 

metodologias para obter os resultados através da análise de um filme, mas ao mesmo tempo 

não é apenas examiná-lo de maneira técnica. É apenas entendê-lo melhor. Vanoye e Goliot-

Lété (1994) nos remetem à busca de algo a ser analisado no filme como, por exemplo, a 

plástica, ou então a passagem de tempo. 

 

O analista deverá estabelecer um dispositivo de observação do filme se não quiser se 
expor a erros ou averiguações incessantes. Daí  a necessidade de aprender a anotar, de 
se proporcionar, a partir do momento em que se inicia o processo de análise em que 
não é  mais um espectador “comum”, redes de observação a serem fixadas e 
organizadas em função dos eixos escolhidos (privilegiados) (VANOYE e 
GOLIOT-LÉTÉ, 1994, p.11). 
 

  A ideia é  deixar de ser apenas um espectador que recebe informações prontas e 

perceber o filme sob outro olhar, enxergando muito além da imagem e som. Ao assistirmos 

um filme, vários elementos, além desses citados, invadem a tela e mexem com o nosso 

imaginário e emoção, essa combinação de elementos é o que nos faz ter as “primeiras 

percepções e impressões” (VANOYE e GOLIOT-LÉTÉ, 1994, p.13).  

A análise pode ter início com esse efeito sobre o analista, fazendo com que inclusive 

essas primeiras impressões mudem posteriormente, pois é importante ressaltar que podem 

ocorrer certos erros ou “fraquezas” ao se analisar um filme. Um dos erros mais comuns é se 

fazer uma breve crítica e considerá-la uma análise, ou uma breve análise.  

Descrever um filme, ou apenas apontar todas as suas características, desde a cor até o 

som, só mostra a capacidade do indivíduo de observar e ser detalhista ou fã da obra. Deve-se, 

então, separar a análise do lazer. Assistir ao filme por prazer faz com que o processo de 

análise desande, pois, segundo Vanoye e Goliot-Lété, o indivíduo que assiste ao filme apenas 

por prazer deixa-se guiar por ele, enquanto o analista submete o filme a seus instrumentos de 

análise, a suas hipóteses. 

Vanoye e Goliot-Lété (1994) destacam duas espécies de obstáculos à análise: os de 

ordem material e os de ordem psicológica. Os obstáculos de ordem material devem-se ao fato 

que a análise fílmica só consegue transcodificar o que pertence ao visual (através da descrição 

dos objetos filmados, das cores e movimentos, da luz), ao fílmico (montagem das imagens), 
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ao sonoro (músicas, ruídos, grãos, tonalidades das vozes) e ao audiovisual (relações entre 

imagens e sons). Além disso, os limites da descrição devem-se aos eixos de análise, ou às 

hipóteses da pesquisa e aos obstáculos de ordem psicológica. Analisar um filme é mais do que 

vê-lo, é revê-lo e , mais do que isso, analisá-lo tecnicamente.      

Cada indivíduo, sendo único, terá uma percepção diferente, pois “sin duda, cada 

analista debe hacerse a la idea de que deberá construir más o menos su proprio modelo de 

análisis, únicamente válido para el film o el fragmento de film que analice”  (AUMONT e 

MARIE, 1988, p.13) 7. 

    No entanto, apesar de cada analista buscar diferentes caminhos e focar em distintos 

elementos para a análise, os resultados devem ao menos se parecer em algum aspecto, pois 

“ese modelo, será siempre, tangencialmente, um posible esbozo de modelo 

general” (AUMONT e MARIE, 1988, p.13) 8 . 

A princípio, a análise encontra-se em diferentes discursos sobre os filmes, podendo ter 

um caráter publicitário, de comentário, um discurso monográfico, ou inclusive, um estudo 

acadêmico. O discurso mais aplicado e muitas vezes sem muito conhecimento é o da crítica 

de cinema, que podemos encontrar em jornais, revistas e sites especializados na Sétima Arte.  

Para analisar um filme é preciso desconstruí-lo e reconstruí-lo, “a desconstrução 

equivale à descrição. Já a reconstrução corresponde ao que se chama com freqüência a 

interpretação”  (VANOYE e GOLIOT-LÉTÉ, 1994, p.15).  

A desconstrução equivale a desunir os pedaços, extrair, separar, denominar elementos 

que não são percebidos na totalidade do filme. Essa ação permite ao analista certo 

distanciamento do objeto. A outra fase é quando se estabelecem os elos entre os elementos 

que foram isolados, se compreende como eles se associam para produzir significado, ou seja, 

um todo significante.  

Para Vanoye e Goliot-Lété (1994, p.15) “os limites da “criatividade analítica” são os 

do próprio objeto da análise. O filme é, portanto, o ponto de partida e o ponto de chegada da 

análise”. Segundo esses autores, a desconstrução equivale à descrição, enquanto a 

reconstrução corresponde ao que se denomina de interpretação. O trabalho de análise fílmica 

é operado por meio de uma série de ires e vires, o analista diz coisas sobre o filme e o filme 

também diz.  Ainda que a análise seja uma espécie de interpretação e muitas vezes, a partir 

dela, venha a surgir uma crítica, devemos separar os princípios de cada um desses discursos. 

                                                 
7 Em tradução livre: Sem dúvida, cada analista deve interiorizar a  idéia de que deverá construir mais o menos 
seu próprio modelo de análise, unicamente válido para o filme o  fragmento de filme que analisa. 
8 Tradução livre: Esse modelo será sempre, tangencialmente, um possível esboço de um modelo geral. 
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“Para alguns analistas, la palabra interpretación tiene connotaciones peyorativas, y es muy a 

menudo sinônimo de ‘sobre interpretación’ o de interpretación arbitraria o ‘delirante’” 

(AUMONT e MARIE, 1988, p.24) 9.  

Então, o analista deverá ter cuidado ao desenvolver sua análise, de forma a libertar-se 

de qualquer conceito pré-estabelecido anteriormente. É preciso ter cautela ao assistir o filme, 

de modo que o olhar crítico em relação ao objeto a ser analisado jamais fique em segundo 

plano.  

 

3.2 O filme “Boa Noite, e Boa Sorte” 

Com título original “Good Night, and Good Luck”, o filme “Boa Noite, e Boa Sorte” 

foi produzido pelo ator e diretor George Clooney e lançado em 2005, todo em preto e branco.  

O longa-metragem tem duração de uma hora e trinta e três minutos e o roteiro é, também, de 

Grant Heslov, com participação de George Clooney. 

È uma produção de Grant Heslov com os estúdios Warner Independent Pictures, 2929 

Productions, Redbus Pictures, Section Eight Ltd., Metropolitan, Participant Productions,  

Davis-Films e  Tohokashinsha Film Company Ltd. A  distribuidora é a Warner Bros. Tem 

Robert Elswit na direção de fotografia e Christa Munro na direção de arte. O figurino é de 

Louise Frogley e a edição de Stephen Mirrione.  

O elenco principal é formado pelos atores David Strathairn (Edward R. Murrow), 

Robert Downey Jr. (Joe Wershba),  Patricia Clarkson (Shirley Wershba), Ray Wise (Don 

Hollenbeck), Frank Langella (William Paley), Jeff Daniels (Sig Mickelson), George Clooney 

(Fred Friendly). Tate Donovan (Jesse Zousmer), Thomas McCarthy (Palmer Williams), Matt 

Ross (Eddie Scott), Reed Diamond (John Aaron), Robert John Burke (Charlie Mack), Grant 

Heslov (Don Hewitt), Alex Borstein (Natalie) e Rosie Abdoo (Millie Lerner).   

A produção é contextualizada no impasse político entre capitalismo e comunismo na 

década de 50 do século XX,  em pleno período pós-guerra, quando o mundo vivia a chamada 

Guerra-Fria. Edward R. Morrow (David Strathairn) é um âncora de TV que, em plena era do 

macartismo, luta para mostrar na TV os dois lados da questão, ao revelar  as táticas e mentiras 

usadas pelo senador Joseph McCarthy em sua caça aos supostos comunistas. O senador 

prefere intimidar Murrow, ao invés de usar o direito de resposta por ele oferecido em seu 

programa. Começa, assim, um grande confronto público que movimentou os bastidores da 

televisão recém implantada nos Estados Unidos e que repercutiu na mídia impressa.  

                                                 
9 Para alguns analistas a palavra interpretação  tem conotações pejorativas, e é seguidamente  sinônimo de “sobre 
interpretação” ou de interpretação  arbitraria ou “delirante” (tradução livre). 
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Murrow enfrentou pressão inclusive de seu diretor e superior na rede CBS,  o que o 

levou a pensar minuciosamente todos os seus atos e frases antes de ir em frente com seus 

ideais. Utilizando pesquisa e tendo boa documentação sobre o assunto, levava seus ideais ao 

ar com segurança e firmeza,  mostradas no filme pelo ator David Strathairn.  

O intuito de Clooney é ser o mais verossímil possível na reconstituição dos bastidores 

da época, no dia-a-dia de Edward Murrow, sem que o filme ficasse parecido com um 

documentário. As tomadas internas do corredor para as salas de discussões e reuniões dão 

uma idéia ainda mais íntima de que apenas nós, espectadores, somos privilegiados de 

estarmos ali ouvindo um dos mais fortes profissionais da história do jornalismo mundial.  A 

produção retrata um jornalista com princípios e ideais éticos. 

 

3.3 Análise do filme “Boa Noite, e Boa Sorte” 

As categorias de análise escolhidas para este Trabalho Final de Graduação servem 

para conceituar os principais elementos da narrativa. Entendemos que o macartismo é um dos 

elementos chave deste filme e, portanto, não poderia ser descartado no momento da análise.  

Outro elemento marcante nesta produção foi o telejornalismo, arma utilizada pelo 

protagonista para enfrentar seu antagonista e debater as principais questões apresentadas. 

Finalmente, para marcar o período em que se passa a história e todos os seus símbolos e 

signos escolhemos as representações do cenário, retratadas pelo mobiliário, figurino e outros 

objetos cênicos. Para ilustrar nossa análise, utilizamos imagens extraídas do filme, para 

formular alguns comentários.   

Iniciamos com a análise da representação do macartismo, o movimento que dá o mote 

para o filme e o ambienta, política e historicamente, na década de 1950, no auge da Guerra 

Fria e da disputa por hegemonia entre capitalistas e comunistas. A seguir, é analisada a 

representação do telejornalismo, pois acreditamos que ele é a ancoragem do filme para 

mostrar uma época, um acontecimento, seus constrangimentos e os ideais de uma corajosa e 

idealista equipe de representantes dessa profissão. Por fim, é analisada a representação do 

cenário que reforça a representação da época retratada no filme. 
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3.3.1 Representação do Macartismo. 

O filme de George Clooney revela ao espectador os bastidores de um dos momentos 

mais marcantes da política norte-americana. Realizar uma análise fílmica do longa-metragem 

“Boa Noite, e Boa Sorte” e não buscar as representações do Macartismo é negar a narrativa do 

filme.  

A primeira cena do filme que mostra que o fio condutor da história está ligado ao 

macartismo é a cena em que a equipe assiste a vídeos de McCarthy na sala de reunião de 

pauta (Figura 1). 

 

 

Figura 1 – Equipe assistindo a um depoimento de McCarthy na sala de reunião de pauta 

Outra cena que não deixa dúvidas ao espectador do embate vivido pela equipe no 

enfrentamento ao senador McCarthy é a que mostra o momento em que autoridades da 

Aeronáutica vão ao prédio da emissora CBS para impedir a divulgação de um material 

explicitamente reacionário – a expulsão de um irlandês das Forças Aéreas, por que seu pai foi 

acusado de ser comunista (Figura 2). 
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Figura 2 - Autoridades da aeronáutica na CBS 

A cena que antecede o episódio da presença das autoridades da aeronáutica na CBS 

para impedir a veiculação da noticia do oficial irlandês cujo pai havia sido acusado de ser 

comunista pode ser vista na Figura 3. Retrata o âncora Edward R. Murrow (David Strathairn), 

o diretor de conteúdo da emissora Sig Mickelson (Jeff Daniels) e o roteirista do programa 

“See It Now” Fred Friendly (George Clooney) assistindo, na sala de projeção, ao material 

prestes a ser transmitido em rede nacional sobre a censura ao rapaz irlandês.  

 
 

Figura 3 – Parte da equipe de Murrow revisando a cena sobre o expulsão do irlandês das 
Forças Armadas 
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Na Figura 4a e na Figura 4b encontramos imagens que revelam este embate. O chefe 

de Murrow, William Paley (Frank Langella), mostra-se receoso sobre o conteúdo da matéria 

jornalística, pois ela confronta os ideais políticos do senador McCarthy. 

 

 

 
Figura 4a - Diálogo  entre Murrow e seu chefe sobre o episódio que envolveu McCarthy. 

 

A Figura 4a retrata a cena em que Murrow é advertido por seu chefe William Paley 

(Frank Langella) sobre os riscos de levar o caso McCarthy adiante e alerta Murrow que este 

episódio pode fazê-lo perder o emprego. 

 

 
 

Figura 4b -  William Paley alerta Murrow sobre os perigos de levar o projeto adiante. 
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Edward R. Murrow dedicou duas edições de seu programa para combater o senador 

Joseph McCarthy, alegando que o político fazia abuso do poder. No dia 6 de abril de 1954, 

McCarthy decidiu revidar os “ataques” do jornalista, usando do espaço concedido pelo 

próprio Murrow a seu direito de resposta. Assim, o senador também fez questão de levantar 

dados do passado de Murrow e descobriu algumas ligações do jornalista com o regime 

comunista, e utilizou esse fato como artifício em sua defesa. Mais uma vez em resposta ao 

senador, Murrow começa outra edição do “See It Now” respondendo às denúncias dirigidas a 

ele (Figura 5).  

 

Figura 5 – Senador Joseph Raymond McCarthy respondendo ao jornalista Edward Murrow. 
. 

 

Figura 6 – McCarthy em um de seus discursos. 
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Vale destacar que nenhum ator interpretou McCarthy, os vídeos dele foram utilizados 

como Murrow os usou em seu programa de TV na época. As cenas em que aparece o senador 

no filme são verídicas. Foram retiradas das gravações do programa de Murrow na década de 

50, ocasião em que respondeu os questionamentos do jornalista.  Assim, não há um 

personagem para o papel do senador no filme “Boa noite, e Boa sorte”. As cenas em que ele 

aparece são registros da época. McCarthy aparece no filme como se estivesse interpretando a 

si mesmo (Figura 5 e Figura 6).  

 

 

Figura 7 – Annie Lee Moss, funcionária do Pentágono, acusada por McCarthy. 

 

A funcionária Annie Lee Moss foi uma das vítimas das acusações feitas por 

McCarthy. A cena em que ela aparece no filme é verídica, da época das acusações, quando ela 

respondia aos questionamentos (Figura 7). Vale ressaltar que esse tipo de ação é ilegal nos 

Estados Unidos e mesmo assim foi cometido por Joseph McCarthy. 
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Figura 8 – Murrow incitando McCarthy a comparecer ao programa 
 

O filme passa para o espectador a postura de resistência dos telejornalistas, e 

representa também o ideal da profissão como sustentáculo da democracia por meio da 

imprensa livre e do debate público.  A expressão usada por Murrow  “Boa Noite, e Boa Sorte”  

foi cunhada durante a Segunda Guerra Mundial, enquanto reportava os acontecimentos. Ao 

não saber o que se poderia acontecer entre a noite e a manhã, sempre se desejava boa noite e 

boa sorte aos membros da comunidade. Sua alusão no filme tem pelo menos uma dupla 

intenção: mostrar a credibilidade do personagem que atuava há vários anos e aludir para o 

perigo que todos corriam diante da ameaça às liberdades democráticas, que o movimento 

macartista representava.   

O filme não só documenta um importante período histórico para os Estados Unidos e 

para a mídia como também narra o dia-a-dia de uma redação de jornal e as constrições 

sofridas pelos jornalistas para desenvolver um jornalismo “ideal”. Clooney e sua equipe, ao 

mostrar os bastidores do embate, revelam os detalhes da prática do jornalismo, ao relatar o 

que um jornalista e sua equipe fizeram e como cumpriram seu ideal de reportar a verdade. 

 

3.3.2 Representação do Telejornalismo nos anos 50 

O telejornalismo foi utilizado como elemento de pesquisa porque os bastidores de suas 

práticas proporcionam os elementos que ambientam o filme e, também, a profissão do 

protagonista. Procuramos revelar em nossa pesquisa as principais características da década de 

50 nos telejornais que eram produzidos e exibidos naquele período. Revelando assim, as 
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representações desta categoria e seus ideais representados no filme pelo conceituado âncora 

de telejornalismo da CBS, que já atuava há 15 anos, quando enfrentou o Senador McCarthy. 

 

 

Figura 9 – Cartaz para sinalizar o texto ao Jornalista. 

 

A exibição da tecnologia disponível nos anos 50 é outro aspecto no filme, que procura 

mostrar a estética e as práticas profissionais da época. Na Figura 9, a cena mostra no lugar do 

atual teleprompter ou teleponto, um equipamento acoplado às câmeras filmadoras que exibe 

o texto a ser lido pelo apresentador. O cartaz utilizado para o jornalista ler demonstra as 

táticas utilizadas na época, que ainda não contava com todas as tecnologias atuais. O monitor 

de TV ao fundo e o relógio em primeiro plano também procuram reproduzir a estética dos 

anos 50. 

 

Figura 10 – Sweeter como era na época. 
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A estética da época na Figura 10 representa um sweeter, ambiente em que se 

desenvolvia a rotina jornalística da televisão na década de 50. A cena procura representar os 

monitores, câmera e estúdio como eram na época.  

 

Figura 11 – Bastidores. 

A Figura 11 também mostra a intenção de ancorar o filme nos bastidores da televisão e 

do telejornalismo da época, no cenário ambientado nos anos 50. Pode-se ver à esquerda, atrás 

de Murrow, um monitor de televisão da época. Vale ressaltar os rolos de negativo onde eram 

gravadas as cenas que iriam ao ar depois, pois nesta época ainda não tínhamos o vídeo tape. 

 

 

 

Figura 12 – Rolos de negativo 

Na cena mostrada na Figura 12 são representados os rolos de gravação. Na lateral 

podemos verificar a estocagem dos rolos em um armário próprio e arejado, o que era utilizado 
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na época para evitar a umidade e os fungos nas fitas. É o que podemos chamar de arquivo da 

TV. 

 

Figura 13 – Fones de ouvido. 

 

Os fones de ouvido também foram escolhidos para representar a estética da década de 

50. Outro detalhe desta cena mostrada na Figura 13 é o cigarro no canto da boca, uma prática 

comum nas redações da época. 

 

 
 

Figura 14  - Cena  que retrata a homenagem feita a Murrow em 1958. 
 

O discurso que Edward Murrow (David Strathairn) faz na cena mostrada na Figura 14 

de fato ocorreu com o verdadeiro Edward Murrow, em 1958. Então, a linguagem usada pelo 
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ator foi textualmente semelhante a do jornalista, tanto nessa quanto nas cenas das 

transmissões. Nota-se nesse discurso o forte posicionamento de Murrow com referência às 

posições  alienadoras que a televisão estava tomando. Murrow  finaliza seu discurso sem 

esperanças de que a  TV  possa ser utilizada como um veículo de comunicação sério, que 

colabore com uma sociedade mais democrática. 

 O filme começa e termina com uma homenagem ao  trabalho de Murrow, em 1958. As 

cenas iniciais mostram os figurantes e destacam os atores principais. A cena final reproduz o 

discurso do âncora na ocasião, quando ele discorreu sobre o futuro da televisão. Seus 

questionamentos inseridos naquele discurso ainda são válidos e pertinentes para o sistema de 

mídia atual. Sem atingir diretamente qualquer ideário político, a cena parece mostrar que a 

história se repete inúmeras vezes, e nos faz pensar na atuação das empresas midiáticas e nas 

restrições que sofre o profissional de jornalismo nos dias de hoje. 

 

3.3.3 Representação de uma época no figurino e nos seus objetos. 

 Uma das categorias de análise da nossa pesquisa é o figurino, porque este elemento 

cinematográfico revela não somente a época que a história se passa, como também os hábitos 

e costumes de um povo.  Utilizamos o figurino e os objetos cênicos para mostrar como a 

década de 50 está caracterizada no filme “Boa noite, e Boa sorte”. 

 Uma das cenas do filme que exibe o figurino da época é a cena do início, onde os 

personagens principais e figurantes estão conversando descontraidamente em um jantar 

(Figura 15). 

 

Figura 15 –  Cena do início do filme com estética dos anos 50 evidente no figurino e 
utensílios. 
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A Figura 15, extraída do início do filme, retrata a festa em homenagem ao jornalista 

Murrow, em outubro de 1958. Nesta cena,  a estética das roupas, cabelos e adereços (jóias e 

bijuterias)  dos anos 50 é evidente. As roupas dessa época seguiam a mesma ideia dos objetos, 

linhas retas, simples, “clean” como são chamadas.  

As cores geralmente variavam do branco ao preto até cores bem vivas. Entretanto, toda 

essa simplicidade proporcionava às mulheres, principalmente, o uso de jóias exuberantes, 

justo pelo contraste com as roupas de linhas lineares e simples. Até hoje, os anos 50 servem 

como referência do que alguns costumam dizer “às vezes, menos é mais”. 

 

 

Figura 16 – Cena com Edward Murrow (David Strathairn) evidenciando o figurino masculino 
da época. 

 

A estética da época é representada no vestuário masculino, como pode ser vista na 

Figura 16.  Edward Murrow (David Strathairn) usa suspensórios, cabelos bem penteados com 

gel e repartidos para o lado ou puxados para trás. A vestimenta formal, camisa branca e 

gravata também é característica da época. Na parede atrás, embora fora do foco principal,  

pode-se notar o revestimento  acústico do estúdio,  típico da década de 50. 
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Figura 17 – Cena com Diane Reeves cantando clássicos do Jazz 

 

As locações são internas, a maioria em estúdios de televisão. Alguns momentos de 

pausa do filme são com Diane Reeves cantando clássicos do Jazz (TV is the thing this year, 

How high the moon, You drive me crazy), acompanhada por alguns músicos. Os cortes para 

as partes musicais acentuam o clima de época e a direção de arte. As cenas com Diane foram 

captadas com duas câmeras, assim como basicamente todo o  filme. 

A cantora Diane aparece cantando nesses momentos para quebrar a tensão do filme. 

Ela está vestida como as damas do Jazz dos anos 50, com jóias exuberantes contrastando com 

a simplicidade do vestido. O estilo musical era muito popular naquela época.  

 

Figura 18 – Apresentação dos personagens principais na primeira cena do filme 
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Os personagens que formam a equipe de Edward Murrow (David Strathairn) são 

apresentados no início do filme, no jantar em homenagem a Murrow,  em 5 de outubro de 

1958 (Figura 18).   

 

Figura 19a – A jornalista Shirley Wershba fotografa a equipe na cena inicial. 
 

Na equipe original de Edward Murrow, não havia uma personagem feminina, porém 

no filme é incluída uma jornalista. A única mulher da equipe, a jornalista Shirley Wershba 

(Patricia Clarkson),  é secretamente casada com seu colega de trabalho Joe Wershba, 

interpretado por Robert Downey Jr. O casamento é secreto, pois há uma política no trabalho 

que proíbe  casais de trabalharem no mesmo local. Essa cena (Figura 19a e Figura 19b) serve 

para quebrar um pouco o clima tenso. As roupas femininas e masculinas, assim como a 

máquina que a personagem feminina segura,  procuram retratar a época. 

 

Figura 19b – Cena com a jornalista Shirley Wershba fotografando a equipe por outro ângulo. 
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Nesta cena em que a jornalista Shirley Wershba, registra a foto da equipe, os 

personagens masculinos usam um traje da época para festas formais à noite, o “smooking”. 

Um terno de cor preta, camisa branca com detalhes costurados na frente, gravata do tipo 

“borboleta”, em forma de um pequeno laço (Figura 19b). 

Nas cenas de abertura exibidas anteriormente, podem ser evidenciadas algumas 

similaridades com o filme “O Franco-Atirador” (1978), dirigido por Michael Cimino. Em 

ambas as aberturas, os personagens principais são apresentados de forma descontraída, na sua 

vivência cotidiana (como na Figura 20).  

 

Figura 20 – Cena no interior do apartamento do casal  Shirley e Joe Wershba. 

 

A figura 20 mostra a única cena filmada fora do ambiente dos estúdios representando 

o interior do apartamento do único casal do filme, jornalistas da equipe de Murrow. Nela 

aparece Shirley Wershba, representada pela artista Patricia Clarkson, penteando-se frente ao 

espelho e seu marido Joe Wershba (Robert Downey Jr) em seu cotidiano matinal. Nesta cena,  

a  estética dos anos 50 é representada tanto no quarto, em primeiro plano, como no banheiro, 

ao fundo. Nos objetos do banheiro é possível notar detalhes que procuram representar a 

década de 50, como a cortina na banheira e a pia com coluna.  

Além disso, a personagem feminina veste uma anágua, peça utilizada abaixo do 

vestido, na época.  No quarto do casal, à esquerda pode-se ver um toucador, móvel feminino 

utilizado para colocar as pinturas e adereços, também característico da época,  e à direita o 

personagem masculino, que usa  suspensórios, uma espécie de acessório da atual cinta 

masculina,  usual na década de 50.  
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Ao sair do quarto, Shirley pede ao marido que tire a aliança e fala que chegará mais 

tarde no trabalho. 

 

Figura 21 – Estética da arquitetura e do mobiliário dos anos 50. 

 

 A estética dos anos 50 tem influência do movimento modernista e do funcionalismo. 

As formas  são retas e lineares. Cadeiras, sofás, móveis, entre outros objetos todos possuem 

linhas simples, passando uma idéia de funcionalidade, uma ênfase no uso dos objetos e na sua 

forma adequada ao uso, mas não deixando a elegância de lado. 

 Os cenários em frente à sala de Paley, chefe de Murrow, são os maiores do filme, pelo 

menos aparentemente. A idéia de grandeza foi utilizada para representar o poder de Paley 

perante a equipe que trabalha para ele. Vale salientar que Edward Murrow era um jornalista 

com uma opinião marcante, mas que deveria submeter-se muitas vezes às vontades de Paley. 

Ao esperar ser atendido por Paley,  Murrowm  sentado no sofá parece pequeno perante todo 

aquele pé-direito (Figura 21). 
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Figura 22 – Mobiliário dos anos 50 

 

Outro exemplo do mobiliário modernista da década 50 e sua simplicidade de formas 

está na Figura 22. A arquitetura moderna adaptava a forma dos objetos para as variadas 

necessidades funcionais e buscava a coerência do todo. Entre a funcionalidade do uso e a 

expressão plástica, o mobiliário exerce um papel documental para a interpretação da história 

no espaço e no tempo. O móvel e os utensílios estabelecem um diálogo com a arquitetura e 

com os usuários, incorporam-se, como objetos de uso articulados a outros móveis, a utensílios 

e ao espaço arquitetônico.  

 

Figura 23 – Início do comercial da ALCOA, patrocinadora do programa  

 

O filme reproduz um comercial, que de fato passava naquela época, referente a uma 

indústria de alumínio que ainda existe, a ALCOA, que no filme era patrocinadora do 

programa de Murrow.  Na Figura 24, aparece mais uma imagem da mesma propaganda. Essa 

logomarca foi utilizada no filme  para mostrar um comercial exibido pela CBS antes de 

Murrow entrar ao ar com o programa televisivo “See it now”. Essa é uma das muitas 
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referências retiradas dos vídeos da época do acontecimento, analisados pelo diretor George 

Clooney, que foram reaproveitadas no filme com o objetivo de que o mesmo trouxesse o 

máximo de realismo possível sem se tornar um documentário. 

 

Figura 24 – Propaganda publicitária da ALCOA. 

 

O galpão coberto de alumínio representado na Figura 25  faz parte do comercial da 

ALCOA, empresa que patrocina o programa de Murrow no filme.  

 

 

Figura 25 – Início do comercial  do Cigarro Kent. 

 

A marca de cigarro Kent existia na época que o filme retrata e a propaganda deste 

cigarro que aparece no filme é original da época também (Figura 25). 
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Figura 26 – Comercial do  Cigarro Kent. 

 

Na cena que aparece na Figura 26, a inserção da propaganda do Cigarro Kent utiliza o 

merchandising editorial, ou seja, é feito o comercial no próprio espaço editorial do programa, 

já que é um apresentador da CBS que anuncia o cigarro e dá o seu testemunho de uso do 

produto. 

 

Figura 27 – Logo da CBS 

 

Em relação à logomarca na vinheta da CBS, também foi usada a original dos anos 50. 

São estratégias que foram utilizadas pelo diretor para dar veracidade sem que o filme se 

tornasse um documentário ou biografia. Essas inserções de cenas originais pretendem auxiliar 

a estética em preto e branco, o mobiliário da época, além de trazerem um toque de veracidade 

às cenas. 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este Trabalho Final de Graduação teve como tema a relação entre cinema e história 

nas telas cinematográficas e como objetivo mostrar a representação desta construção no filme 

“Boa noite, e Boa sorte”. Através da análise do filme estudado foi possível verificar o 

contexto político norte-americano dos anos 1950, evidenciado através do embate entre os 

ideais de uma equipe de jornalistas e o movimento político de extrema direita liderado pelo 

senador McCarthy, conhecido como macartismo.  

O confronto entre o jornalista Edward Murrow e o senador McCarthy foi um dos 

grandes momentos no jornalismo na década de 50 do século XX.  Esse acontecimento foi 

utilizado no filme para evidenciar a responsabilidade do jornalismo no período e, quem sabe, 

gerar reflexões e analogias para os acontecimentos da atualidade. 

O filme estudado tem uma temática política - as abordagens do diretor George 

Clooney e seu olhar sobre o tema representado na ficção estão claros. As características estão 

evidentes na narrativa, através do tema, da cenografia, do figurino, da história e dos 

questionamentos apresentados. O filme “Boa Noite, e Boa Sorte” coloca nas telas as 

representações de uma época, e os discursos originais do Senador McCarthy, recuperados 

para o filme, corroboram com a reconstituição do momento político, deixando o filme mais 

verossímil.  

As representações da cultura norte-americana estão presentes na obra. Essa produção 

reconstrói um período da história norte-americana, apresenta elementos culturais, os símbolos 

e os signos desta nação. Elementos que servem como documento para os pesquisadores, que 

devem separar as representações utilizadas para a construção da obra. Um filme que apresenta 

novas leituras sobre o período em questão, significados que devem ser desvendados pelos 

historiadores.  

Nosso Trabalho Final de Graduação procurou encontrar as representações utilizadas 

no filme para a reconstrução de um determinado período da história norte-americana. Muitas 

semelhanças com o período apresentado estão na produção de Clooney, como mostramos nas 

categorias de análise selecionadas para esta pesquisa.  

Acreditamos que o filme procura retratar esse período da história norte-americana e a 

ideologia macartista de uma forma singular, utilizando a reconstrução dos bastidores 

profissionais do telejornalismo da década de 50, quando a televisão ainda estava iniciando, e 

parte da trajetória do jornalista Edward Murrow e sua equipe, que representam um ideal de 

jornalismo como sustentáculo da democracia. 
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Acreditamos na relevância desta pesquisa acadêmica tanto por exercitar uma 

metodologia possível para a análise fílmica, como pela própria análise. Ao pesquisar o filme 

através de três categorias de representação, telejornalismo, macartismo e objetos cênicos, 

levantamos dados significativos, que podem servir como fonte para outros trabalhos, tanto 

para a análise fílmica, ou para a representação do jornalismo em um período determinado.   
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ANEXO 1 – CAPA DO DVD DO FILME BOA NOITE E BOA SORTE 
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ANEXO 2 - SINOPSE DO FILME BOA NOITE, E BOA SORTE 
 

 

 

 

Edward R. Morrow (David Strathairn) é um âncora de TV que, em plena era do 

macartismo, luta para mostrar em seu jornal os dois lados da questão. Para tanto ele revela as 

táticas e mentiras usadas pelo senador Joseph McCarthy em sua caça aos supostos 

comunistas. O senador, por sua vez, prefere intimidar Morrow ao invés de usar o direito de 

resposta por ele oferecido em seu jornal, iniciando um grande confronto público que trará 

consequências à recém-implantada TV nos Estados Unidos.  
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ANEXO 3 - FICHA TÉCNICA DO FILME BOA NOITE, E BOA S ORTE 
 

 

 
Título original: Good Night, and Good Luck 

Gênero:Drama 

Duração:1 hr 33 min 

Ano de lançamento: 2005 

Site oficial: http://www.goodnightandgoodluck.com/ 

Estúdio: Warner Independent Pictures / 2929 Productions / Redbus Pictures / Section Eight 

Ltd. / Metropolitan / Participant Productions / Davis-Films / Tohokashinsha Film Company 

Ltd. 

Distribuidora:  Warner Bros. 

Direção: Christa Munro 

Roteiro: George Clooney, baseado em roteiro de Grant Heslov 

Produção: Grant Heslov 

Fotografia: Robert Elswit 

Direção de arte: Christa Munro 

Figurino:  Christa Munro 

Edição: Stephen Mirrione 
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ANEXO 4 - ELENCO DO FILME BOA NOITE, E BOA SORTE 
 
 
 

 

David Strathairn  (Edward R. Murrow) 

 

Robert Downey Jr.  (Joe Wershba) 

 

Patricia Clarkson (Shirley Wershba) 
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Frank Langella  (William Paley) 

 

Jeff Daniels (Sig Mickelson) 

 

George Clooney  (Fred Friendly) 

• Ray Wise (Don Hollenbeck)  
• Tate Donovan (Jesse Zousmer)  
• Thomas McCarthy (Palmer Williams)  
• Matt Ross (Eddie Scott)  
• Reed Diamond (John Aaron)  
• Robert John Burke (Charlie Mack)  
• Grant Heslov (Don Hewitt)  
• Alex Borstein (Natalie)  
• Rosie Abdoo (Millie Lerner)  

 

 


