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1. Resumo  

  A série Mad Men se passa nos anos 1960 nos Estados Unidos, e o ambiente 

de trabalho na agência de publicidade é majoritariamente masculino. O interesse 

aqui é analisar Mad Men sob a ótica das três mulheres com mais importância na 

série, suas evoluções como personagem e o impacto dos fatos históricos da época 

na vida dessas pessoas. 

2. Introdução 

 Mad Men é a síntese do período conturbado dos Estados Unidos na década 

de 60 e 70, e tem como protagonista o personagem de Don Draper, um homem 

aparentemente bem sucedido, bonito, rico, casado com uma linda mulher e pai de 

dois filhos. Porém, esta é só a sua casca. Em seu interior encontramos um homem 

com uma identidade falsa, com um passado que vive tentando esconder, com 

mentiras que inventa para poder seguir com sua vida (re)criada. Outra personagem 

que chama atenção na narrativa é Peggy Olson, ela começa a trabalhar na agência 

de publicidade Sterling Cooper como a secretária de Don Draper. Em um ambiente 

de trabalho machista, não havia muitas opções além desta. Dedicada, Peggy acaba 

sendo reconhecida por um feedback que dá sobre uma marca de produtos 

cosméticos e Don, vendo seu latente talento, a contrata como redatora júnior para a 

marca, alegando também que o trabalho necessitava um olhar feminino.  

Ao longo das temporadas, Peggy Olson vai se destacando cada vez mais, 

porém tendo que deixar sua vida pessoal e amorosa para trás para poder se 

estabelecer em um mundo controlado pelos homens. Além de Peggy, temos Joan, a 

chefe das secretárias da agência, que tem personalidade forte e visualmente uma 

aparência que chama atenção sexualmente. Apesar disto, a personagem anseia ser 

conhecida pelo seu talento e inteligência.  

Por fim, mas não menos importante, temos a personagem Betty Draper, 

esposa de Don, que foi criada pela família para ser a esposa e mãe perfeita, 

compactuando muito com o estilo de vida dos anos 1950. Ela é uma dona-de-casa 

do subúrbio que, apesar de possuir uma graduação em Antropologia e de ter 

trabalhado como modelo, acabou deixando as oportunidades para trás para se 

dedicar a vida doméstica, seduzida pela promessa de vida perfeita de Don Draper. 

Apesar de tentar se justificar de que foi a melhor escolha para sua vida, Betty luta 



constantemente contra o tédio de ficar o dia todo cuidando de casa e de ter que 

enfrentar o descaso cada vez mais frequente de Don para com sua família. 

Todos os personagens da série são extremamente complexos, desde os 

principais até os que aparecem apenas uma vez, eles não possuem uma dualidade 

clara. Todos têm momentos bons e ruins, defeitos e qualidades, o que faz com que o 

público se identifique. Com isso, a série não gira em torno dos eventos, mas sim em 

torno da relação dos personagens aos fatos. 

A intenção desta pesquisa é analisar a importância e transformações da 

personagem Peggy Olson ao longo da série para elucidar a mudança de 

comportamento e a evolução social pós anos 60. Não apenas a personagem Peggy 

será o centro da pesquisa, pretendemos exemplificar as mudanças também através 

do desenvolvimento das outras duas personagens femininas de grande importância 

da série: Joan e Betty, pois ambas foram construídas com os estereótipos de 

mulheres perfeitas para a sociedade da época e, através delas, também podemos 

perceber a consciência feminina tomando uma nova direção.  

 

 3. Objetivos  

 O objetivo desta pesquisa é analisar a série Mad Men sob a ótica das 

personagens femininas em um universo totalmente machista e opressor, além de 

observar e comparar a transformação das personagens femininas ao longo da 

série.  Além disso, buscar-se-á demonstrar como o audiovisual nos mostra a 

disparidade entre o homem e a mulher ao longo da série, através de diferentes 

ângulos e planos, trilha sonora, figurino, entre outros. 

4. Metodologia  

 A pesquisa se iniciará com a escolha dos episódios-chave da série. 

Trabalharemos com episódios que deixam evidente o papel da mulher na sociedade 

na época, o preconceito e o machismo. Dentro da análise dos episódios, iremos 

também destacar a evolução das personagens ao longo da série. 

Também haverá uma extensa pesquisa teórica e análise de artigos científicos 

relacionados ao tema da série e da pesquisa. 



Por fim, os dados obtidos a partir dessas análises serão relacionados com 

autores adicionais à pesquisa, definidos no decorrer dos estudos gerando artigos 

científicos e referências para futuros pesquisadores. 

 5. Desenvolvimento 

 Até o presente momento foram levantados artigos científicos sobre feminismo 

nos anos 1960 e sobre a série Mad Men, além de leituras sobre a história dos 

Estados Unidos. Também se iniciou a decupagem dos episódios para futura análise 

audiovisual. 

6. Resultados preliminares   

  A série Mad Men, à primeira vista, pode dar a impressão de ser machista por 

retratar as mulheres sendo muitas vezes humilhadas, especialmente na primeira 

temporada. Porém, com uma análise mais aprofundada, percebe-se que na verdade 

Mad Men é uma série feminista. Assim como a moda, a música e as revoluções 

sociais que marcaram os anos 1960 e 1970 se transformaram, as personagens 

femininas da série também têm um arco com grandes mudanças, enquanto os 

homens continuam com os mesmo preconceitos e visões.   
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