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Resumo 
 
Este trabalho investiga como James Dean estabeleceu forte conexão imagética com 
muitos garotos insatisfeitos com a falta de individualidade e liberdade de expressão 
durante a primeira metade dos anos 1950. Entende-se, na sequência, que sua imagem no 
cinema de Hollywood e também sua morte prematura foram os dois fatores que 
perpetuaram o mito do rebelde maior desta geração. Por fim, é revelado como que, 
inspirados pelo ator e por seus atos considerados como rebeldia para uma conservadora 
sociedade regida pelo american dream3, esses mesmos garotos, por meio do cinema e 
do rock’n’roll4, estabeleceram novos parâmetros de definição de juventude para o 
século XX. 
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Introdução  

 

Foram necessários quatro anos de carreira profissional para eternizar o nome e a 

imagem de James Dean, não apenas como o grande rebelde do cinema, mas também o 

pioneiro de uma geração que viria a redefinir os conceitos de juventude a partir da 

segunda metade do século XX. Depois de atuar na televisão e no teatro em Nova York, 

Dean fez parte do elenco de apenas três filmes em Hollywood, subúrbio da cidade de 

Los Angeles que virou sinônimo da indústria cinematográfica dos Estados Unidos da 

América por reunir os grande estúdios do país. Nos dois primeiros Dean era o 

protagonista; no outro, foi escalado como coadjuvante, mas ganhou o mesmo peso que o 

ator principal, graças à intensidade de sua interpretação. Com atuações sempre bastante 

elogiadas pela crítica e a escolha por papéis polêmicos de jovens de comportamentos 

erráticos, insensatos e sempre colocados à margem pela sociedade, ele se transformou 
                                                
1 Exemplo: Trabalho apresentado no GP Comunicação, Música e Entretenimento, XVII Encontro dos Grupos de 
Pesquisas em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Mestrando em Comunicação e Linguagens, pela Universidade Tuiuti do Paraná e pesquisador no GP Jor XXI 
(PPGCOM – UTP). Taxista PROSUP/CAPES. Email: abonico@gmail.com 
3 Conceito filosófico e social cunhado pelo historiador James Adams Truslow. É composto por um conjunto de ideais 
como democracia, direitos civis, liberdade oportunidade e igualdade. 
4 Gênero musical surgido nos Estados Unidos da América entre o final dos anos 1940 e a primeira metade dos anos 
1950. Este gênero fundia estilos criados pela comunidade descendente dos ex-escravos de origem africana – como o 
rhythm’n’blues, o blues, o jazz e o gospel – e outros estabelecidos no novo continente pelos imigrantes brancos 
europeus – como o country’n’western e o folk. FRIEDLANDER (2002) cita ainda outros elementos desta mistura, 
como o forte acompanhamento rítmico e versos que celebravam as experiências de vida dos adolescentes do pós-
guerra – como o próprio rock’n’roll, o amor e a dança – e também faziam muitas alusões a atos sexuais. 



	
Intercom	–	Sociedade	Brasileira	de	Estudos	Interdisciplinares	da	Comunicação	
40º	Congresso	Brasileiro	de	Ciências	da	Comunicação	–	Curitiba	-	PR	–	04	a	09/09/2017	

	

 2 

na principal voz de contestação de garotos que, insatisfeitos com o status quo da 

geração de seus pais e avós, queriam dar o seu grito de liberdade, individualidade e 

expressão própria. 

Este artigo investiga como James Dean estabeleceu comunicação direta com 

jovens que passaram a representar uma grande ameaça ao ethos nacional do american 

dream. Para organizar as análises, o conteúdo a seguir é fracionado em quatro partes. O 

intuito é evidenciar a construção imagética de Dean de acordo com a cronologia de sua 

vida, porém com foco apenas no período em que atuou profissionalmente como ator. A 

primeira explica como ele adquiriu a particularidade de colocar tamanha intensidade em 

suas interpretações, por meio de um breve período no Actor’s Studio5. A segunda 

aborda o impacto inicial do jovem na indústria cinematográfica de Hollywood, 

conquistando de imediato os formadores de opinião e milhares de fãs logo após a estreia 

do primeiro longa-metragem. Por sua vez, a terceira revela como a obra posterior 

sacramentou o eterno mito do rebelde. As considerações finais explicam como a 

semelhança entre a personalidade de Dean durante as filmagens e os papéis 

representados por ele e a trágica morte aos 24 anos de idade em um acidente 

automobilístico abriram espaço para que uma nova corrente da música popular 

estadunidense chamada rock’n’roll se aliasse à indústria cinematográfica e se 

transformasse em ameaça definitiva ao conservadorismo vigente da sociedade. 

 

As experiências iniciais no teatro e na televisão 

 

A virada para os anos 1950 marcou o início da época de ouro da televisão nos 

EUA. O eletrodoméstico, que teve a sua primeira transmissão em 1927, não tardou a 

superar o rádio e passou a ser adotado como o aparelho preferido das famílias em todo o 

país, que já tinha as primeiras grandes redes cobrindo todo o território com seu sinal. 

Para o horário noturno, quando pais e filhos se reuniam na sala de casa em frente ao 

aparelho, foi estabelecida uma programação que viria a ser conhecida pela expressão 

                                                
5 Fundado em 1941, o Actor’s Studio é uma associação que reúne profissionais do teatro como diretores, roteiristas e 
atores. A entidade ficou famosa por seu trabalho de refinamento da arte da representação, obtido através da técnica 
conhecida como Método, baseada nas proposições do dramaturgo russo Konstantin Stanislavski e na qual os atores 
eram estimulados a recorrer a experiências próprias para se projetarem emocionalmente nos personagens. Além de 
James Dean também passaram por essas aulas nomes como Al Pacino, Dustin Hoffman, Gene Hackman, Gene 
Wilder, Johnny Depp, Julia Roberts, Julianne Moore, Marilyn Monroe, Marlon Brando, Mickey Rourke, Nicolas 
Cage, Robert De Niro, Sally Field, Sidney Poitier, Steve McQueen e Willem Dafoe. 
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“horário nobre”. A grade abrangia muitas opções de entretenimento com números 

musicais, entrevistas e dramaturgia. 

A demanda veio ao encontro dos interesses de artistas da música e do teatro. 

Quanto ao último segmento, em virtude do fato de atores e atrizes já consolidados no 

cinema estarem ligados a contratos de exclusividade com os principais estúdios, foi 

aberto um novo mercado para quem ainda restringia a arte da interpretação aos palcos. 

Em um grande centro como Nova York, que já possuía o consolidado circuito de peças 

e musicais conhecido como Broadway6, a possibilidade da projeção nacional trazida 

pela ascensão do meio televisivo tornou-se forte atrativo profissional. O fato dos 

programas serem transmitidos ao vivo e não exigirem muito tempo prévio de preparação 

também pesou para que os convites fossem aceitos tão prontamente. 

Um dos beneficiados por esta nova demanda chamava-se James Byron Dean,  

nascido no dia 8 de fevereiro de 1931. Criado pelo tio na pequena cidade de Fairmount, 

Indiana7, após ser renegado pelo pai ao ficar órfão de mãe aos nove anos de idade, Dean 

começou a se envolver com o mundo do teatro durante a universidade cursada em Los 

Angeles. Enquanto isso, nos horários livres, realizava sem sucesso os primeiros testes 

de elenco para a carreira no cinema. Estimulado pelos amigos, ao sair da UCLA8, 

rumou para Nova York em outubro de 1951, disposto a desbravar a Broadway. 

Uma das mais fortes experiências teatrais em Nova York aconteceu ao ser aceito 

pelo Actor’s Studio poucos meses após chegar à metrópole. Aos 21 anos de idade, o 

aspirante a ator considerava a entidade um misto de refúgio, escola e divã psicanalítico. 

Ela foi muito importante para reforçar a prática sempre empregada em seus trabalhos 

posteriores, a de recorrer a experiências já vividas para projetar emocionalmente a si 

mesmo em um personagem. 

Não por acaso, a Dean eram destinados os mais polêmicos papéis de peças e 

dramaturgias televisivas. Frequentemente interpretava criminosos, perturbadores da 

ordem, adolescentes revoltados com a família ou qualquer outra criatura atormentada 

por problemas psíquicos e envolvida em problemas sociais. Entregava-se da maneira tão 

intensa que impactava diretamente a audiência e brilhava em cena mais do que qualquer 

outro companheiro de elenco. 
                                                
6 Broadway é uma avenida de 21 quilômetros que liga o distrito de Manhattan ao do Bronx, em Nova York. No 
entorno da região central desta rua está situado o circuito de 40 salas de espetáculos. musicais e teatrais que gera a 
renda de mais de um bilhão de dólares com a venda de ingressos para mais de 10 milhões de espectadores. Por isso, 
esta região ganhou o apelido de Broadway. 
7 Estado situado no meio-oeste do território estadunidense, de economia baseada na agropecuária. 
8 University of Calfornia, Los Angeles. 
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A vida de Dean em Nova York era rica e intensa; os novos amigos 
substituíram os antigos, seu círculo de conhecidos aumentou. Havia 
poucas pausas entre um trabalho e outro e, agora, quando aparecia na 
televisão, era seu nome que encabeçava o elenco. [...] Numa única 
semana de abril de 1953, Dean chegou a protagonizar dois programas 
diferentes. [...] Em geral, ele recebia entre duzentos e trezentos dólares 
por programa, o que não era mau, levando-se em conta que apenas 
ocupava o trabalho de quatro ou cinco dias, incluindo os ensaios 
(MARTINETTI, 1996, p. 100-103). 

 

À medida que crescia a fama, entretanto, aumentavam as controvérsias em torno 

dele. James Dean logo ficou conhecido como uma figura difícil, de temperamento 

excêntrico e comportamento imprevisível, que chegava a irritar ou impressionar amigos 

e namoradas. A instabilidade também se estendia às emoções. Apresentando o que nos 

dias atuais é conhecido como transtorno bipolar de humor, ia da euforia à depressão 

com facilidade. Ao mesmo tempo em que revelava grande entusiasmo e paixão pela 

profissão, podia mostrar-se abatido em constantes comentários feitos a colegas de 

bastidores por não se achar bom ator (Id. Ibid., 1996). Durante os compromissos no 

teatro e na televisão, Jimmy – apelido de infância pelo qual também era conhecido nos 

bastidores – muitas vezes sequer demonstrava qualquer interesse em cooperar com 

elenco, diretores e produtores a respeito de horários, marcações cênicas e 

comportamento em grupo. Na hora das apresentações também não resistia às 

improvisações, criando falas, atitudes e gestos antes não previstos. 

Instintivamente, Dean tornava-se aos poucos uma representação humana do 

conceito de entropia9, elemento indispensável na elaboração dos estudos da cibernética, 

que o matemático Robert Wiener publicava naquela mesma época e com os quais 

começava a promover outra revolução nas áreas da comunicação e da tecnologia. 

 

As mensagens são, por si mesmas, uma forma de configuração e 
organização. É possível, realmente, encarar conjuntos de mensagens 
como se fossem dotados de entropia, à semelhança de estados do 
mundo anterior. Assim como a entropia é uma medida de 
desorganização, a informação conduzida por um grupo de mensagens 
é uma medida de desorganização. Na verdade, é possível interpretar a 
informação conduzida por uma mensagem como sendo, 
essencialmente, o negativo de sua entropia e o logaritmo negativo de 
sua probabilidade. Vale dizer, quanto mais provável seja a mensagem, 
menor a será a informação que propicia. Os chavões, por exemplo, são 
menos alumbradores que os grandes poemas (WIENER, 1968, p. 21). 

                                                
9 Conceito da termodinâmica que mensura o grau de irreversibilidade de um sistema físico. 
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Por esta razão, o ator exercia ainda mais fascínio em quem acompanhava mais 

de perto sua promissora carreira. 

 

A conquista imediata de Hollywood 

 

Se James Dean estudou por pouco tempo no Actor’s Studio justamente por 

causa de uma série de desentendimentos com Lee Strasberg – diretor do curso, que, nas 

aulas, sempre agia de modo rígido, brusco e ácido e com os aprendizes – foi justamente 

por meio de um dos fundadores da mesma instituição, Elia Kazan10, que a sua vida 

mudaria de vez. Depois de uma série de apresentações com o espetáculo The 

immoralist11, o jovem de Indiana chamou a atenção do dramaturgo Paul Osborn, que, 

naquele momento, trabalhava na adaptação para o cinema de East of Eden, livro de John 

Steinbeck12. Impressionado com a atuação, Osborn o indicou prontamente ao diretor, 

que estava sob contrato de exclusividade para comandar um filme por ano para o 

estúdio Warner Bros13. Como já presenciara o teste de admissão de Jimmy para o 

Actor’s Studio, Kazan decidiu logo ao terminar de vê-lo na peça que ele já estrearia no 

cinema como o protagonista de seu próximo longa-metragem, lançado com o título de 

Vidas amargas no Brasil.  

 
A sugestão de Osborn mais uma vez incitou o aguçado instinto de 
Kazan para a distribuição de papéis e, agora, achava que Dean seria 
perfeito para o papel de Cal Trask, o filho difícil e perturbador do 
romance de Steinbeck. Depois de assistir a Dean no palco, Kazan foi 
conversar com ele. “Eu tinha de conhecer o rapaz”, contou Kazan, 
mais tarde. “Estava à espera dele [...] e ele saiu de motocicleta. Eu já 
resolvera que Dean ia fazer o papel. Dei-me conta de que não era 
questão de ele poder ou não poder; tinha de ser ele. [...] Escolhi 
Jimmy porque ele era Cal Trask. Não havia o problema de formar um 
elenco bonito ou maior. [...] Dean tinha rancor em relação a todos os 
pais. Era vingativo, tinha um sentimento de solidão e perseguição. 
Suspeitava de tudo. Além disso, tinha um talento extraordinário”. 
[John Steinbeck] achou-o “um rapaz mal-humorado”, mas concordou 
que ele era perfeito para o papel (MARTINETTI, 1996, p. 119). 

                                                
10 Diretor, roteirista, produtor e ator nova-iorquino, considerado um dos nomes mais influentes da história da 
dramaturgia estadunidense. 
11 Romance sobre homossexualidade e supostamente autobiográfico, escrito pelo francês Andre Gide e publicado em 
1902. 
12 Escritor considerando um dos maiores expoentes da literatura estadunidense. 
13 Empresa fundada em 1923 pelos irmãos Harry, Albert, Sam e Jack e considerada um dos seis grandes estúdios de 
cinema dos Estados Unidos no século XX. Posteriormente, ampliou as atuações para a televisão e o mercado 
fonográfico. 
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As filmagens de Vidas amargas foram feitas durante a temporada primavera-

verão14 de 1954. Enquanto isso, Dean já dominava os noticiários sobre cinema e 

celebridades do showbiz15. Muito se especulava sobre seu temperamento esquisito. 

Faltava apenas que público e imprensa pudessem tirar as próprias conclusões a respeito 

de sua performance. A Warner programou para o mês de dezembro uma exibição de 

pré-estreia, com a presença de toda a equipe técnica e elenco do longa-metragem. 

 
Os executivos do estúdio esperavam que a recepção fosse boa, mas 
nem eles estavam preparados para o sucesso obtido. Elia Kazan, que 
estava lá naquela noite, relembrou: “O cinema estava cheio de garotos 
que nunca tinham visto [Dean] antes, [mas] no instante em que ele 
surgiu na tela começaram a guinchar, a gritar e a berrar, e o balcão 
vinha abaixo como uma cachoeira. Todas as vezes em que ele fazia 
algum movimento era como... um desabamento. [...] Ele era o filme”. 
Apesar de suas apreensões iniciais com relação a Dean, John 
Steinbeck achou sua representação “apropriada”. [...] O interesse por 
Dean começou a crescer. Várias revistas queriam matérias sobre ele e 
os colunistas de Hollywood, que antes viam-no apenas como 
namorado da atriz Pier Angeli, pediam entrevistas (ID. IBID., 1996, p. 
138-139). 

 

Tais colunistas que visitavam diariamente as maiores companhias 

cinematográficas atrás de novidades a respeito dos atores são exemplo de um dos pontos 

centrais de uma crítica feita por dois importantes filósofos e sociólogos da Escola de 

Frankfurt: tudo feito pela indústria cultural é em proveito da alienação, a fim de que a 

passividade contribua à continuidade incessante do consumo em massa (ADORNO; 

HORKHEIMER, 1985). Para poder manter em alta a bilheteria dos lançamentos no 

período que ficou conhecido na História do Cinema pela alcunha de “Era de Ouro dos 

Grandes Estúdios”, essas companhias permitiam o livre acesso dos jornalistas pelos 

galpões que abrigavam os sets16 dispostos pelos arredores de Los Angeles e facilitavam 

o contato direto com as estrelas para conversas informais e entrevistas. Entretanto, os 

colunistas não transitavam por esses locais apenas para antecipar aos leitores 

informações sobre os títulos que estariam por ser vistos nas salas de projeção. O foco 

não convergia ao pensamento crítico, mas sim à vida pessoal dos atores e atrizes, 

sobretudo seus relacionamentos amorosos, muitas vezes mantidos de forma secreta para 

                                                
14 Nos países do hemisfério norte, este período compreende os meses de março a setembro. 
15 Corruptela da expressão em inglês showbusiness, que significa a economia voltada às atividades artísticas. 
16 Os locais onde são gravadas as cenas de um filme. 
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não prejudicar a popularidade e provocar a rejeição dos fãs em tempos de forte 

perseguição nacional, provocada pela onda social do macartismo17. 

Apesar de ainda novato nos bastidores do cinema, James Dean mostrava-se hábil 

em manipular os colunistas. Servindo-se das técnicas de interpretação aprendidas no 

meio teatral, sua intenção era entrar exatamente no personagem pelo qual esses 

jornalistas procuravam. A decana da imprensa cinematográfica Louella Parsons teve de 

esperar sentada por duas horas por um encontro com Jimmy, que, lembrando o ambiente 

rural de Vidas amargas, apareceu vestindo um suéter roxo rasgado e calças de cavalgar 

amarradas na altura dos joelhos. A Louella o ator explicara que após interpretar Cal, 

“um herói essencialmente demoníaco”, ele ainda não havia conseguido “voltar a ser 

uma pessoa normal”. Em posterior artigo intitulado Novo rosto de futuro, Parsons deu o 

veredito: “Dean é um talento inato ou um grosseiro, como prefiram. [...] Como as 

grandes descobertas anteriores, é ele quem estimula a vida em Hollywood” 

(MARTINETTI, 1996). 

Em relação a Hedda Hopper, que possuía número de leitores estimado em cerca 

de 20 milhões e possuía língua ferina capaz de destruir a carreira de estrelas em 

ascensão, Jimmy solicitou previamente à Warner um resumo do que sua interlocutora 

iria perguntar, para que pudesse adequar as respostas e nortear sua “técnica de 

fingimento”. Sabendo que ela já havia lhe visto de modo desleixado no refeitório das 

filmagens de Vidas amargas, apareceu para a entrevista na casa na colunista alinhado e 

extremamente cortês. Disse ainda que seu sonho era interpretar Hamlet18 no cinema. 

Hedda, a quem o jovem se referia depois como “minha amiga na corte”, não resistiu ao 

encantamento inicial com Dean, de quem passou a ser publicamente leal defensora até 

escrever em sua autobiografia que somente um jovem pode representá-lo, porque ele 

tinha ingenuidade; Laurence Olivier interpretou-o de forma correta; algo se perde 

quando homens mais velhos o desempenham, prevendo suas respostas; [...] este 

comportamento não é o do menino vacilante, ávido, que ele de fato era (HOPPER, 

1963). 

                                                
17  O conservador Joseph McCarthy foi senador dos Estados Unidos entre 1947 e 1957 e o responsável pela 
popularização do termo macartismo, que se refere à prática de acusar alguém de subversão ou traição sem que exista 
qualquer evidência. 
18 Príncipe dinamarquês protagonista da peça homônima escrita pelo dramaturgo e poeta britânico William 
Shakespeare, considerada uma das mais importantes do teatro em todos os tempos. 



	
Intercom	–	Sociedade	Brasileira	de	Estudos	Interdisciplinares	da	Comunicação	
40º	Congresso	Brasileiro	de	Ciências	da	Comunicação	–	Curitiba	-	PR	–	04	a	09/09/2017	

	

 8 

A revista Life Magazine19 também interessou-se em mostrar o ator em ascensão. 

Na primeira semana do ano de 1955 Jimmy voou para passar duas semanas revendo os 

amigos em Nova York e a família em Fairmount. O fotógrafo Dennis Stock seguiu-o e 

clicou o ator bêbado em uma mesa de bar, sentado na cadeira da barbearia, fumando e 

caminhando sob chuva forte nas calçadas da Times Square20, divertindo-se à frente dos 

animais da fazenda do tio ou brincando com o pequeno sobrinho. Publicadas sob o título 

de Novo astro temperamental, as fotos estavam nas bancas de todo o país em 9 de 

março, dois dias antes da chegada de Vidas amargas aos cinemas, e tornaram-se a 

chancela definitiva da imprensa nacional à nova estrela. O trabalho documental também 

ficou conhecido como as principais imagens do ator em todos os tempos. Anton 

CORBIJN (2015), um dos mais famosos fotógrafos da história do rock’n’roll, dirigiu o 

filme Life21, centrado nos bastidores desse ensaio. Sobre as icônicas imagens, ele 

declarou em entrevista:  

 
É extremamente raro hoje em dia que imagens como estas ainda 
possam exercer tamanho impacto porque hoje já existem tantas 
imagens por aí. As pessoas já não se importam mais com uma única 
imagem por dia. Então, pense como nos anos 1950 aquela imagem de 
James Dean caminhando pela Times Square poderia se transformar 
em algo bastante significativo. 

 

Marcada pela Warner para o Astor Theater, na Broadway, a estreia do primeiro 

filme protagonizado por James Dean teve mais de setecentos convidados, muita 

ostentação e uma multidão do lado de fora disposta a presenciar todo o acontecimento 

aguardando ansiosamente pela chegada do novo astro. Jimmy, contudo, recusou-se a 

comparecer ao evento. Apesar das tentativas do estúdio, nada o demoveu da ideia de 

antecipar em alguns dias o voo de volta a Los Angeles para que pudesse se preparar 

àquela que seria sua obra consagradora. 

 

Do espírito pioneiro à imagem do mais romântico dos rebeldes 

 

Logo após a estreia de Vidas amargas, a crítica elogiou bastante o filme e a 

atuação de James Dean, não poupando adjetivos e superlativos para ela. Muitos 

                                                
19 Semanário que circulou entre os anos de 1936 a 2000. Foi o primeiro grande título da imprensa estadunidense a 
apostar em ensaios fotográficos com personalidades. 
20 Praça situada no centro da ilha de Manhattan, que reúne diversos teatros da Broadway. 
21 Obra que chegou aos cinemas brasileiros em 2016, com o subtítulo em português Um Retrato de James Dean. 
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jornalistas ressaltavam a incrível identificação do ator com o seu personagem, um 

jovem de dezoito anos, solitário, incompreendido pelo pai e cuja rotina não passava de 

provocar irritação às pessoas ao redor com falas e gestos sempre intempestivos. 

Enquanto isso, Jimmy passou a reproduzir o comportamento de Cal Trask em novas 

entrevistas para a imprensa e no convívio com os colegas de profissão nos bastidores da 

Warner. As dores de cabeça provocadas pelo astro aumentaram. Outrora apaixonado por 

velozes motocicletas, ele agora adquiria carros velozes para andar pelas estradas 

californianas e inscrever-se em corridas esportivas, hábito que adotaria nos intervalos 

das filmagens de Juventude Transviada. 

Com experiência anterior na Broadway e levado por Elia Kazan para ser seu 

assistente em Hollywood, Nicholas Ray era o diretor do segundo filme protagonizado 

por Dean. A história girava em torno de um problema crescente nas ruas dos Estados 

Unidos: a rebeldia dos jovens, descontentes com o status quo da sociedade, que insistia 

em não lhes dar voz. 

A demonstração desta insatisfação se refletia em atos constantes batizados pela 

mídia como delinquência juvenil. Contudo, o estopim aceso nos anos 1950 era apenas 

consequência do que já se moldava nas décadas anteriores. 

 
Com a juventude tornando-se o para-raios para problemas mais 
amplos da América dos anos 1920, novos métodos de medição eram 
necessários. Em maio de 1924, G. Stanley Hall escreveu um ensaio 
chamado Podem as massas governar o mundo?, no qual ele reafirmava 
sua visão mística. Ele sentia que uma causa para se ter esperança na 
sociedade de massa era um movimento jovem quase mundial que 
“estava lutando por uma nova religião, nova luz, novo homem, nova 
era, novo Estado, novas relações econômicas e paz. No mês seguinte 
ele morreu aos 81 anos: seus muitos obituários prestaram testemunho 
da sua paixão pela “juventude, liberdade e novo conhecimento”. 
Entretanto, a visão romântica de juventude de Hall tinha se tornado 
algo insustentável. Graças a seu trabalho pioneiro, a adolescência se 
tornara uma imensa indústria comercial, assim como uma classe 
distinta dentro das sociedades ocidentais. Com o volume de novos 
dados sobre a juventude não era mais possível chegar a conclusões 
sobre gerações. Quando Hall começou seu trabalho era um pioneiro 
solitário, mas nos trinta anos intermediários sua metodologia seria 
superada por novas abordagens acadêmicas que refletiam a realidade 
adolescente muitíssimo diversa que havia ajudado a revelar. 
A mais influente teve origem na futurópolis americana. Inaugurado 
em 1921, o Departamento de Sociologia da Universidade de Chicago 
desenvolveu um empirismo radical. Sua primeira grande publicação, 
On Hobos and Homelessness, de Nels Anderson, acrescentou uma 
“observação  participante” ao envolvimento pessoal com o rigor 
acadêmico. Sendo ele mesmo um ex-vagabundo, Anderson sustentava 
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que os vagabundos eram os últimos remanescentes do espírito 
pioneiro original: “Quem nunca sentiu aquela necessidade de se livrar 
de todas as responsabilidades e partir para lugares desconhecidos? 
Nenhum adulto pode sentir isso melhor do que o garoto de sangue 
quente comum.” 
O primeiro livro do departamento mergulhou ainda mais fundo na 
vida do adolescente das cidades. Publicado em 1926, The Gang, de 
Frederic M. Thrasher, analisou centenas de jovens com idades entre 
11 e 25 anos. Ele concluiu que o ambiente estava associado ao 
comportamento, visto que a grande maioria das gangues urbanas 
cresciam “numa ampla zona crepuscular de estradas de ferro e 
fábricas, vizinhanças em deterioração e populações em 
deslocamento”. Esta zona era o sintoma de um problema maior: “As 
cidades industriais americanas não tiveram tempo para se 
estabelecerem e se autocontrolarem; elas são joviais e estão 
vivenciando as lutas e instabilidades da juventude.” 
Estes espaços vazios eram explorados por adolescentes urbanos: “Os 
meninos da terra das gangues gozam de uma inusitada liberdade das 
restrições impostas pelas agências controladoras normais nas melhores 
áreas residenciais da cidade”. Eles viviam uma outra versão do mito 
pioneiro: “Sob alguns aspectos, estas regiões de conflito são como 
uma fronteira; sob outros, como uma “terra de ninguém”, sem lei, sem 
deus, selvagem. Thrasher citou o romantismo como um fator 
importante na vida da gangue: “As fantasias dos adolescentes lançam 
sobre o mundo – frequentemente vulgar e feio para o adulto – a luz 
rósea da novidade e do romance (SAVAGE, 2007, 2009, p. 243-244). 

 

Em 1944, ano em que o psicólogo Robert M. Lindener lançou o livro Rebel 

without a cause: the hypnoanalysis of a criminal psychopath22, o drama destes 

adolescentes emocionalmente confusos já havia se espalhado para centros urbanos 

maiores, que conviviam com a rotina de gangues, brigas e confusões. E se a cultura 

deve ser construída sob bases comuns e vindas do modo de vida de todos (WILLIAMS, 

1989, Id. 1989, Id. 2011), nada mais natural que a então principal indústria do 

entretenimento absorvesse os acontecimentos das ruas para moldá-los à fidelização de 

um novo público, sedento para se orgulhar a consumir o seu próprio reconhecimento 

diante de uma sociedade em transformadora ebulição. Uma década depois da publicação 

de Lindener, Nicholas Ray rodava seu filme, pegando emprestado o título do livro e sem 

fazer menção ao conteúdo. Outras produções anteriores de Hollywood já haviam 

captado o clima de instabilidade e degradação moral da juventude estadunidense. 

Contudo, Ray inovava ao explorar as diferenças e conflitos entre gerações por não 

poupar de críticas ao estilo parental. 

                                                
22 Em português, Rebelde sem causa: a hipnoanálise de um psicopata criminoso. 
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Em Juventude transviada (título dado no Brasil a este filme), James Dean 

interpreta Jim Stark, que já no início é detido por embriaguez e aproxima-se de Judy, 

personagem de Natalie Wood, atriz com apenas 16 anos de idade durante as filmagens. 

O namorado da menina, líder de uma gangue juvenil, inicia uma disputa pessoal com 

Jim que envolvia brigas com facas e arrancadas de carros em direção a um penhasco. 

Stark tem ao seu lado somente um amigo, Plato Crawford, assim como ele um 

adolescente atormentado pelo abandono do pai ainda na infância e a ausência da mãe 

em casa durante quase todos os momentos do dia. Sal Mineo, ator mirim da Broadway e 

um ano mais novo que Wood, foi o nome escalado para viver Plato. Se Jimmy estava 

interpretando a si mesmo como o tal rebelde sem causa do título original, ele também 

personificava aos outros garotos, que tateavam seu caminho em um mundo desprovido 

de amor e compreensão: 

 
Neste filme, assim como em sua vida, Dean se tornou “o símbolo 
insatisfeito de uma geração insatisfeita”. Ele seria o prínicipe herdeiro 
dos garotos que perambulavam pelas pizzarias; um trovador para os 
jovens que dedicavam músicas uns aos outros no rádio. Sua busca por 
“emoções fortes” – termo usado no filme por um membro da gangue – 
os contrapunha aos mais velhos, que haviam criado o que Renata 
Adler chamou de “a época mais amena, mais racional, mais 
desprovida de individualidade da história recente”. Se sua agitação era 
anárquica, também era um grito de liberdade.” (MARTINETTI, 1996, 
p. 169)23 

 

Logo ao terminar o trabalho nos sets de Juventude transviada, sem qualquer 

intervalo, Dean apresentou-se à equipe de Giant (batizado Assim caminha a 

humanidade no Brasil), o terceiro longa-metragem programado pela Warner. Desta vez, 

James não seria o protagonista, posto reservado para Rocky Hudson, ator já com 30 

anos de idade e carreira estabilizada em Hollywood. O par romântico de Hudson, 

Elizabeth Taylor, era um ano mais nova que Dean e tornou-se uma grande amiga sua 

durante as filmagens. Apesar do papel de coadjuvante, Jimmy fez com que sua atuação 

o transformasse no nome mais falado do elenco. Novamente carregando fortes traços da 

personalidade do ator, seu personagem, Jett Rink, trabalha como peão nas terras 

petrolíferas comandadas por Bick Bennet (Hudson), por quem nutre indisfarçável 

desaprovação. É cheio de ambições e qualidades dúbias e ainda emocionalmente ligado 

à irmã do patrão, de quem herda boa parte dessas terras após um acidente que a vitima. 

                                                
23 Martinetti refere-se à escritora e jornalista estadunidense Renata Adler, conhecida por suas críticas de cinema. 
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Jett e Bick iniciam intrincada guerra de interesses financeiros e pessoais, com ambos 

enfrentando uma série de transformações de sentimentos até o fim da longa história de 

três horas de duração. 

Nicholas Ray havia manifestado muito apoio a James Dean durante os dois 

meses das filmagens de Juventude Transviada. Além de constantes conversas nos 

bastidores, o diretor dera ao astro toda a liberdade possível para que interpretasse Jim 

Stark à sua maneira, inclusive acatando sugestões não previstas no roteiro. Contudo, 

Jimmy sofrera um grande choque ao trabalhar ao lado de George C. Stevens na cidade 

de Marfa, escolhida como a principal locação de Assim caminha a humanidade. Aos 

poucos, as divergências entre os dois chegava aos ouvidos de Hollywood. 

Perfeccionista, o diretor aproveitava para filmar uma mesma cena sob todos os ângulos 

possíveis no sol escaldante do verão texano e sua extrema inflexibilidade impedia por 

completo o ator de improvisar. Dean, por sua vez, manifestava-se cada vez mais 

desestimulado pela necessidade de seguir ordens e não poder incluir a informalidade de 

sua expressão pessoal em Jett. Em consequência, começou a sabotar as reuniões 

realizadas pelo cineasta com todo o elenco e a faltar com frequência às gravações. Virou 

alvo fácil de críticas dos colunistas ávidos por fofocas, o que o fez ser duramente 

repreendido tanto por Stevens quanto pelos diretores da companhia. 

Somente a ideia das corridas voltou a motivar Dean, que temporariamente abrira 

mão delas por causa da vigilância dos executivos da Warner. Procurava um carro mais 

potente e mais aerodinâmico até encontrar em uma vitrine um Porsche 550 Spyder24, 

que custava 6.900 dólares, era capaz de correr 240 quilômetros por hora, tinha 

carroceria feita de fino alumínio e não apresentava para-brisa ou para-choque. Na 

mesma manhã em que visitou o estabelecimento, no dia 21 de setembro de 1955, fechou 

o negócio, dando seu velho Porsche 356 Speedster25 como entrada. Jimmy só fez uma 

ressalva: levar consigo o mecânico da loja à sua próxima corrida, na cidade californiana 

de Salinas, para checar o carro antes do início. 

A competição estava marcada para um sábado, o primeiro dia do mês de 

outubro. Na véspera, o ator saiu cedo de casa e partiu rumo a Salinas na companhia do 

mecânico Rolf Wütherich, o fotógrafo da revista Collier’s Sanford Roth e o amigo  e 

dublê Bill Hickman, que já havia trabalhado como motorista particular de Jimmy em 

Los Angeles. Os dois últimos seguiam na caminhonete do ator enquanto Dean levava 
                                                
24 Carro de corridas esportivas produzido pela Porsche entre os anos de 1953 e 1956. 
25 Carro de categoria luxo e primeiro modelo automobilístico produzido pela Porsche. 



	
Intercom	–	Sociedade	Brasileira	de	Estudos	Interdisciplinares	da	Comunicação	
40º	Congresso	Brasileiro	de	Ciências	da	Comunicação	–	Curitiba	-	PR	–	04	a	09/09/2017	

	

 13 

Wütherich de carona no Porsche batizado por ele com o nome de Little Bastard26, sob a 

justificativa de poder ter contato maior com o carro antes de competir. Rolf avisara ao 

cliente que a diferença entre o velho Speedster e o novo Spyder era gigantesca e seria 

mais prudente que corresse apenas para adquirir experiência com o novo automóvel, 

tentando chegar no máximo em segundo ou terceiro lugar (Id., 1996). Nos arredores de 

Paso Nobles, um motorista preparava-se para virar à esquerda e entrar na pista contrária 

da autoestrada. Dean, em velocidade demasiadamente alta, percebeu o outro automóvel 

tarde demais e a colisão foi inevitável. O Spyder foi atirado ao ar e capotou. 

Arremessado por seis metros, Rolf sofreu fraturas múltiplas mas acabaria por se 

recuperar logo, chegando até a se tornar piloto de rali. Jimmy permaneceu preso ao 

carro. O peito esmagado contra o volante e o pescoço quebrado foram as causas de sua 

morte imediata. 

No dia 27 de outubro de 1955, Juventude transviada chegava aos cinemas. O 

filme e seu protagonista receberam críticas ainda mais entusiasmadas em relação a 

Vidas amargas. James Dean estava morto aos 24 anos de idade, mas já havia se firmado 

como o principal ídolo da uma nova geração irrequieta que finalmente se via 

representada no cinema. Esta mesma juventude que constituía a principal ameaça ao 

american dream e poderia levá-lo rapidamente à ruína. 

Assim caminha a humanidade estreou em novembro de 1956, reforçando a 

eternização do mito do maior rebelde da geração. Afinal, o “sonho americano” é o ethos 

estadunidense que reúne uma variedade de ideais como a liberdade e a oportunidade 

para que as famílias possam obter sucesso, prosperidade e estabilidade. Com base na 

Declaração da Independência dos Estados Unidos, o termo foi criado por Adams (1931), 

para quem a vida deveria ser melhor e mais rica para todos, com chances para todos 

baseadas em suas habilidades ou conquistas, independentemente de sua classe social ou 

circunstâncias do nascimento. E em entrevista concedida durante as filmagens, Dean 

deixou claro o motivo de ser o principal artífice contrário a este conceito: declarou que 

seu objetivo na vida não incluía o desejo de encantar a sociedade e, se fosse preciso, 

escolheria receber vaias a bocejos porque nada pode ser mais mortal do que o enfado e 

isto se aplica tanto ao causador dele quanto à sua vítima (JAMISON, 1955). 

 

Considerações finais 

                                                
26 Pequeno Bastardo, em português. 
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James Dean abriu o caminho à consolidação do rock’n’roll nas grandes telas. 

Após a sua morte prematura, foram alguns músicos e cantores que assumiram o legado 

e continuaram a dar voz e representatividade à sua geração, misturando a sonoridade de 

negros e brancos e ignorando o ranço do segregacionismo sociorracial ainda espalhado 

por muitos estados da federação estadunidense. 

O executivo Sam Katzman, que já havia produzido quase duas centenas de 

filmes de baixo orçamento desde 1935, percebeu que estava diante de um novo nicho e 

criou em 1955 uma produtora voltada apenas para casar a música popular ao cinema 

para a juventude. Sua primeira aposta chamou-se Rock around the clock (lançado no 

Brasil com o título de Ao balanço das horas) e chegou aos cinemas em março de 1956. 

O enredo recontava, de maneira fictícia, a descoberta e a ascensão profissional de Bill 

Haley27. A canção de mesmo nome que este regravara para o filme tocou 

ininterruptamente nas rádios em todo o país durante um ano e este fato transformou-o 

no primeiro ídolo musical daquela geração órfã de James Dean. Esta e as outras músicas 

de Haley incluídas no longa-metragem fascinavam de imediato a plateia, que dançava 

sem parar nos corredores e por sobre os assentos das cadeiras, provocando a destruição 

das salas de projeções (PRIMATTI, 2005). O sucesso da obra lançada por Katzman – 

que custou 300 mil dólares e arrecadou cerca de 4 milhões nas bilheterias – fez com que 

os grandes estúdios produzissem em grande quantidade novos filmes com histórias 

juvenis e trilha sonora de rock’n’roll. Isto trouxe luz em definitivo a um novo gênero 

musical que apresentava uma linguagem própria para quem queria se afastar em 

definitivo do status quo da geração de seus pais. 

O cantor Elvis Presley, nascido em 8 de janeiro de 1935, chegou, inclusive, a 

suspender a sua agenda de apresentações em shows e programas de televisão para, a 

partir de 1960, dedicar-se exclusivamente a atuar nos filmes e gravar as respectivas 

trilhas sonoras. A decisão transformou-o no primeiro astro de popularidade mundial do 

rock’n’roll e colocou-o no lugar deixado vago nas salas de projeção por James Dean. A 

essa opção de Presley também pode ser creditada a consolidação comercial mundial do 

gênero musical, que, na sequência, viria a provocar outras revoluções socioculturais ao 

                                                
27 Pseudônimo do cantor e guitarrista estadunidense William John Clifton, que começou a carreira gravando country 
music nos anos 1940. Quando estourou nas paradas com a canção Rock around the clock, já havia passado dos 30 
anos de idade e possuía porte físico distante de um típico galã de Hollywood. 
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redor do planeta. Revoluções que nunca viriam a ser tão impactantes se James Dean não 

tivesse trocado os palcos da Broadway pelas telas do cinema. 
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