
Série expõe sociedade de aparências  
 
Donald Draper tem um passado secreto. Seu nome verdadeiro não é este e sua identidade foi 
construída detalhe por detalhe por ele, quando decidiu abandonar a família e construir um 
estilo de vida correspondente à carreira de um publicitário de prestígio. 
 
Quando descobre as máculas na trajetória do chefe, o ambicioso Peter Campbell decide 
denunciá-lo ao dono da agência, na esperança de que Draper seja demitido e ele, por 
conseqüência, promovido. 
 
Mas o tiro sai pela culatra, e Campbell ouve do superior: "Esse país foi construído e é levado 
por homens com histórias piores do que você imagina". 
 
Esse é só um exemplo de como "Mad Men", ao lidar com um universo regido pelas aparências, 
como o da publicidade, toca fundo em questões pertinentes sobre os EUA dos anos 60 vigentes 
hoje. Uma sociedade que cultua o mito do empreendimento pessoal. 
 
Um de seus principais méritos é mostrar como aquela década foi transformadora dos hábitos 
sociais no país a partir de pontos de vista diferentes. 
 
Se tipos masculinos expõem a competitividade inescrupulosa reinante, as mulheres oferecem 
pistas de como começariam a ganhar protagonismo. 
 
É o caso da secretária Peggy, uma moça feia do Brooklyn, que deslumbra-se com Manhattan e 
vai se tornando vilã, pois descobre que pode usar um talento nato para tirar proveito e sair de 
sua posição de desvantagem com relação às gostosas do local. Já a mulher de Draper, uma 
dona-de-casa caricata, afunda-se em depressão, apesar de ter todos os eletrodomésticos de 
primeira linha e família perfeita para os padrões da época. 
 
Coroada por seis Emmys, a série teve sua primeira temporada exibida no Brasil pela HBO. A 
segunda deve ir ao ar em 2009, enquanto nos EUA negocia-se a realização de uma terceira.  
 
Fonte: Folha de S.Paulo, São Paulo, 2 nov. 2008, Ilustrada, p. E4. 


