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Resumo

Esta pesquisa pretende analisar a relação entre a indústria cinematográfica

estadunidense e o Governo dos Estados Unidos na representação e disseminação

de imagens de ameaça à segurança nacional norte-americana. A análise abarca

três períodos históricos - a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria e a Guerra ao

Terror - e busca compreender como a caracterização dos “inimigos” dos Estados

Unidos no cinema contribuiu ou não para mobilizar a população a favor do

envolvimento do país nesses conflitos, legitimando a política externa

correspondente a cada período.

Palavras-chave: Cinema; Estados Unidos; Hollywood; Inimigos; Política

Externa.
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Introdução

A presente pesquisa tem como objetivo analisar a relação entre a Indústria

Cinematográfica Estadunidense e o Governo dos Estados Unidos na representação

e disseminação de imagens de ameaça à segurança nacional norte-americana nos

filmes produzidos durante a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria e a Guerra ao

Terror. Busca-se demonstrar a caracterização dos “inimigos” dos Estados Unidos

nesses períodos de forma a compreender se a representação dos mesmos nos

filmes contribuiu para mobilizar a população a favor do envolvimento do país nos

respectivos conflitos e legitimar a política externa correspondente. A análise,

portanto, se baseia nos aspectos dessa relação entre Hollywood e o Governo,

salientando as continuidades, rupturas e transformações ao longo dos momentos

históricos supracitados para identificar os seus objetivos e os obstáculos.

O cinema, sendo um meio de comunicação de massa, tem o poder de impactar

um grande número de espectadores, contribuindo fortemente na construção e na

representação de culturas, estereótipos e identidades. Além disso, é acessível,

alcançando públicos além do seu próprio território, temporalmente e

espacialmente. Esse caráter popular do cinema representa um forte canal de

comunicação, considerado por alguns como um potencial ferramental para realizar

fins políticos. Em momento de embates e conflitos, filmes podem contribuir,

intencionalmente ou não, para a construção da imagem dos inimigos a serem

combatidos. A representação de aspectos que reforçam a ideia de ameaça podem

justificar o engajamento em um determinado conflito, colaborando, então, para

legitimar o uso da força pelo Estado.

A influência do cinema se torna mais clara quando se evidencia a relação entre

o governo norte-americano e Hollywood. Tom Secker e Matthew Alford,

co-escreveram o livro National Security Cinema: The Shocking New Evidence of

Government Control in Hollywood (2017), no qual revelam a partir de milhares de

documentos de segurança e inteligência dos EUA obtidos através do Freedom of

Information Act, o envolvimento de órgãos norte-americanos na produção

cinematográfica dos estúdios de Hollywood.

Tais documentos demonstram que o governo estadunidense manteve, durante o

período em tela, relações próximas com a indústria cinematográfica, desde o

financiamento até a intervenção direta no roteiro e edição dos filmes para se

adequarem às narrativas que corroboravam com a política externa do país. A lista
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de obras pesquisadas e que demonstra essa relação é extensa, porém não está nem

perto de ser completa. Dentre as quase 4 mil páginas de documentos oficiais

analisadas, encontram-se cerca de 800 filmes que tiveram algum tipo de

envolvimento do governo norte-americano. Uma considerável parte desses filmes

são blockbusters, ou seja, produções com orçamentos robustos, com forte apelo

popular e que resultaram em grande faturamento. Esses filmes muitas vezes não

são claramente relacionados a histórias políticas ou militares. Assim, até mesmo

filmes de super-heróis e ficção científica receberam esse apoio condicional dos

órgãos do governo estadunidense.

Esse concerto entre Hollywood e o Governo possibilita analisar uma relação

entre a soberania norte-americana e o uso do cinema como um ferramental para a

manutenção do status quo, assim como para auxiliar na legitimação do uso da

força pelo Estado, quando desejado. Essa interferência do governo na produção

cinematográfica se dava através de financiamento, infraestrutura e conhecimento

que auxiliaria na produção de filmes, mas que só ocorreria mediante a aprovação

do conteúdo do roteiro cinematográfico pelos órgãos competentes. Esse

condicionamento permitia a exigência de modificações em troca da ajuda, com a

inserção ou remoção de falas e personagens, que fossem favoráveis ou não,

respectivamente, à imagem norte-americana. Assim, Pentágono, CIA e FBI são

alguns dos órgãos norte-americanos que tinham relação próxima com a produção

do entretenimento, e entender os motivos para isso pode demonstrar a relevância

da indústria cinematográfica para a construção e validação de políticas de

segurança nacional.

Diante dessas informações, a presente pesquisa se propõe a trabalhar com uma

temática muito presente no cotidiano das pessoas, e que possui um poder de

transformação e de influência bastante relevante, que transpassa tempo e espaço,

que é a relação da cultura com a política, mais especificamente do cinema e a

política mundial. Usufruindo das contribuições da “Virada Estética” nas Relações

Internacionais, pretende-se somar com uma análise dos impactos do cinema na

representação de concepções de identidade e alteridade, colaborando para

construir, reafirmar e propagar reconhecimentos de um “nós” e de “outros”. O

enfoque na indústria cinematográfica estadunidense, que detém a hegemonia no

setor1 e grande poder de influência em todo mundo, objetiva discutir os impactos

1 Nollywood e Bollywood são algumas outras indústrias cinematográficas de destaque, que vêm
crescendo consideravelmente no ramo, produzindo anualmente um número expressivo de filmes
que são amplamente consumidos principalmente em seu mercado interno.
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que as produções desse país podem gerar, tais como a propagação de uma visão

que constrói a identidade dos “outros” como inimigos e ameaças. Imagens que

contrastam com uma identidade de um “nós” coeso e que precisa ser protegido

dessas ameaças externas. O resultado dessa construção é a legitimação do

envolvimento dos Estados Unidos - e, consequentemente, de diversos outros

atores da Comunidade Internacional -, em conflitos e intervenções que marcaram

o último século.

A fim de alcançar os objetivos deste artigo, esta pesquisa utiliza como fonte

primária alguns filmes produzidos ao longo de três momentos relevantes para a

política externa estadunidense: a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria e a

Guerra ao Terror. O recorte temporal desses três eventos considera especialmente

o discurso proferido pelos EUA da necessidade de se enfrentar inimigos externos

que ameaçam a sua segurança nacional, os seus ideais e princípios, e a sua posição

hegemônica. Inicia-se esse recorte a partir da Segunda Guerra devido à mudança

de postura dos Estados Unidos, que saem de sua posição isolacionista e assumem

o seu papel de poder hegemônico no Sistema Internacional. A decisão de estender

a análise até a Guerra ao Terror explica-se por serem os atentados de 11 de

Setembro considerados o momento de questionamento dessa posição hegemônica

dos EUA. Ademais, o recorte desses três momentos tem também a finalidade de

testar a veracidade e continuidade da hipótese a ser explorada.

A análise dos filmes produzidos em cada uma dessas fases busca comparar

como inimigos e ameaças foram apresentados nos filmes produzidos nesses

momentos, em antagonismo à imagem projetada dos norte-americanos. A escolha

dos filmes foi norteada tanto pela contemporaneidade do seu lançamento aos

períodos dos conflitos selecionados, quanto pela popularidade dos mesmos,

entendida para fins da pesquisa como o seu resultado nas bilheterias e sua

repercussão nas mídias de entretenimento. Esses critérios se dão diante a

pretensão de se olhar para a recepção do público, averiguando se houve um efeito

na sua percepção acerca das ameaças e do posicionamento estadunidense nos

conflitos, contribuindo ou não para os objetivos do governo. Outrossim,

compara-se, também, como esses dois atores, Hollywood e o Governo, se

relacionaram ao longo das fases propostas e como isso foi traduzido para as telas,

contribuindo ou não para a legitimação de ações e posicionamentos dos Estados

Unidos nesses três conflitos.
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Como fonte secundária, a pesquisa se pauta em um estudo bibliográfico das

contribuições acerca da relação entre cinema e política mundial, a fim de embasar

o argumento de que o cinema serve como aparato para a legitimação de discursos

e ações de defesa da segurança nacional. Também se utiliza de matérias de jornais

e críticas cinematográficas que representam a opinião pública frente aos filmes e

conflitos a serem abordados.

Assim, a pesquisa se estrutura da seguinte forma: inicialmente é desenvolvido

um apanhado teórico acerca da relação entre o cinema e as relações internacionais,

situando a discussão dentro da contribuição da Virada Estética para a discussão da

política mundial. Além disso, é apresentada a discussão teórica acerca da relação

entre identidade e política externa, especialmente com a contribuição de Campbell

em Writing Security. Posteriormente, é feita uma apresentação da evolução das

doutrinas de segurança dos Estados Unidos ao longo de sua história, a fim de

esclarecer o posicionamento norte-americano nesses conflitos supracitados e as

respectivas concepções de ameaças e de inimigos.

Em seguida, apresenta-se a análise dos filmes, separados em uma sessão para

cada um dos conflitos recortados nesta pesquisa. Em cada capítulo,

contextualiza-se como o momento histórico em análise foi processado pela

indústria cinematográfica nos filmes produzidos na época, compreendendo os

reflexos do envolvimento dos EUA em tais conflitos e como quem eles viam

como inimigos eram traduzidos para as telas. Por fim, almeja-se concluir a

pesquisa fazendo uma análise comparativa das contribuições cinematográficas

apresentadas, a fim de elucidar as semelhanças, diferenças e desafios apresentados

ao longo desses quase 80 anos de história.
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1. Referencial Teórico

Nas últimas décadas vêm crescendo o interesse e o número de estudos

debruçados sobre as contribuições de fontes artísticas para a compreensão da

política internacional. Os expoentes da Virada Estética nas Relações

Internacionais defendem a inclusão de abordagens estéticas - como o cinema, a

literatura, a arte - para se pensar questões e problemas da política mundial,

acreditando que tal movimento contribui com uma análise mais robusta, com a

adesão de novas maneiras de se informar e entender fenômenos políticos,

engrandecendo o ferramental analítico daqueles que trabalham com as Relações

Internacionais. De tal forma, é possível ter novos insights, o que pode contribuir

com novas soluções para os problemas enfrentados, vendo-os através de novas

perspectivas e interpretações ao se observar as questões com um diferente olhar. A

relevância de se utilizar da contribuição das artes e cultura se dá também pelo fato

destas afetarem profundamente a política, uma vez que é dentro da cultura popular

que a moral é moldada, que identidades são produzidas e transformadas, e

narrativas são construídas e alteradas (NEXON & NEUMANN, 2006).

Roland Bleiker (2009), um dos principais expoentes da abordagem estética, faz

uma distinção entre a abordagem mimética e a abordagem estética. A abordagem

mimética, que prevalece como a abordagem dominante na academia das Relações

Internacionais, se pauta na busca pela representação da política da maneira mais

realista possível, buscando capturar a política como ela é. Em contraste, a

abordagem estética assume que existe um vácuo entre uma representação e o que

se está representando, e é justamente nesse espaço que se encontra a política,

nessa diferença entre a representação e o representado. Assim, a representação

seria sempre um ato de poder. O uso dessa abordagem estética contribui para um

encontro mais diverso e direto com o público.

Os filmes, assim como outras formas de cultura popular, representam visões

sociais e políticas, e tais representações podem ser espelhos - que são

transmissões baseadas nas visões e experiências daqueles que o representam, não

sendo neutros ou uma cópia exata da realidade “como ela é” - e que não são

meramente passivos, uma vez que a cultura tem um papel importante para

constituir o entendimento de mundo e de acontecimentos históricos e políticos que

um indivíduo vai criar a partir da própria experiência com os diversos encontros

com aparatos culturais. Olhando para o objeto cultural em questão, filmes são



11

capazes de apresentar mundos, visões e narrativas que comumente não nos seriam

apresentadas. De igual modo, a presença constante dos filmes no nosso cotidiano

é também muito importantes para moldar a moral, os posicionamentos políticos

dos indivíduos, o seu entendimento do que constitui o “bem” e o “mal”

(BLEIKER, 2009; NEXON & NEUMANN, 2006).

A relação entre a indústria cinematográfica e o governo norte-americano é

bastante longa e, por mais de um século, produtores de filmes receberam a ajuda

do governo na produção de filmes através da contribuição com pessoas treinadas,

conhecimento, infraestrutura e financiamento. No entanto, esse auxílio só seria

garantido mediante a aprovação do conteúdo do roteiro cinematográfico, exigindo

modificações em troca da sua ajuda, inserindo ou retirando falas e personagens

que fossem favoráveis ou não à imagem norte-americana que se desejava

apresentar. A partir da Segunda Guerra Mundial, com a fundação do Pentágono

em 1943 e, posteriormente, com a criação do Entertainment Liaison Offices

(ELOs), essa relação foi formalizada (SECKER & ALFORD, 2017).

Apesar da longevidade dessa relação, estudiosos acerca do tema tiveram

dificuldades para encontrar provas e evidências do envolvimento dos órgãos do

governo na produção de filmes. Recentemente, por meio dos documentos obtidos

através do Freedom of Information Act, foi possível vislumbrar uma parte dessa

relação. Os arquivos indicam que cerca de 800 filmes receberam o apoio do

Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Se acrescentarmos as produções

televisivas e filmes e séries que tiveram a influência de outras organizações do

governo, como FBI, CIA e a Casa Branca, esse número aumenta para a casa dos

milhares (SECKER & ALFORD, 2017).

Jean-Michel Valantin em Hollywood, the Pentagon and Washington (2005),

argumenta que existe uma relação direta entre um tipo específico de produção

cinematográfica, o “cinema de segurança nacional”, e a Segurança Nacional

norte-americana. Essa relação está vinculada no foco que ambos dão para a ideia

de uma ameaça, onde tudo é apresentado como uma ameaça em potencial,

justificando e legitimando o poder do Estado e o seu monopólio sobre a violência.

Esse “cinema de segurança nacional” promove soluções violentas e voltadas para

os interesses dos EUA, representando momentos históricos e objetos políticos

como desejado, muitas vezes de maneira deturpada. Essas ameaças vão ser, então,

retratadas em diversas produções cinematográficas, que, ao longo do tempo,

acompanham também a mudança e evolução de uma ideia central de segurança
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para outra: do nazismo ao comunismo e deste à Saddam Hussein, depois para

grupos clandestinos, transnacionais, narcotraficantes e terroristas.

Essa concepção de ameaça vai ser tratada por David Campbell em Writing

Security (1992). Olhando para o caso da política externa dos Estados Unidos,

Campbell argumenta que os Estados interpretam os riscos a partir dos seus

entendimentos de ameaça a sua coesão interna, ou seja, a sua identidade nacional.

Para tal, ele adapta o conceito de identidade para a identidade do Estado. A

identidade não é algo fixo, dado ou planejado, sendo relacional e constituída a

partir da diferença. A identidade depende de algo exterior para poder existir, de

uma outra identidade que ela não é, que é diferente, visto como um estranho, um

“outro” que se coloca em oposição a um “eu” e, portanto, precisa ser excluído. As

identidades adquirem sentido por meio da linguagem e dos sistemas simbólicos

pelos quais elas são representadas (WOODWARD, 2000).

A identidade de um ser ou de um Estado é performaticamente constituída

através do posicionamento de fronteiras que separam um interno de um externo,

um eu de um outro, um doméstico de um estrangeiro. Visto que uma identidade

precisa de uma outra diferente para existir, e que ela não é estável nem finalizada,

mas constantemente reafirmada em face da sua oposição, a identidade dos

Estados, dentro dessa ótica, vive em um paradoxo de constante necessidade de

reprodução, articula constantemente o perigo através da sua política externa.

Logo, Campbell (1992) argumenta que a articulação do perigo não é uma ameaça

à identidade do Estado, mas, sim, a sua condição de possibilidade. Os objetos de

preocupação podem mudar ao longo do tempo, mas as técnicas e exclusões pelas

quais esses objetos são constituídos como perigo, persistem. Esta pesquisa tenta

demonstrar justamente que o objeto de preocupação, seja ele o Eixo, a URSS ou o

Terrorismo, pode variar ao longo do tempo, mas as técnicas, neste caso o cinema,

de caracterizá-lo como uma ameaça permanecem as mesmas.
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2. A Evolução da Doutrina de Segurança dos Estados
Unidos

No intuito de compreender a construção da política externa dos Estados

Unidos, e visualizar como o país respondeu os diversos inimigos e ameaças ao

longo da sua história, este capítulo pretende fazer uma análise da evolução da

política externa estadunidense, buscando os seus traços contínuos e também as

novidades e divergências. O historiador, Francis P. Sempa postula que, ao longo

da história dos EUA, o país teve oito grandes Doutrinas de Segurança Nacional: o

Discurso de Despedida de Washington (1796), a Doutrina Monroe (1823), a

Doutrina do Destino Manifesto (1839), a Doutrina de Portas Abertas (1898), a

Doutrina Offshore Balancer (1917), a Doutrina da Contenção (1947), a Doutrina

da Libertação (1983) e a Doutrina da Preempção (2002) (SEMPA, 2004).

Sempa (2004) aponta que, por quase um século, existiram três doutrinas de

segurança nacional complementares que guiaram a política externa dos EUA, que

foram o Discurso de Despedida de Washington, a Doutrina Monroe e o Destino

Manifesto, existindo simultaneamente e reforçando umas às outras. Essas três

doutrinas tinham em comum o objetivo de que os Estados Unidos se expandissem

territorialmente, e obtivessem o controle político da metade do continente

norte-americano, do Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico.

O Discurso de Despedida de Washington foi anunciado em 1796, marcando o

fim do mandato do primeiro presidente dos Estados Unidos. O contexto da época

era de uma nação recém independente, ainda pequena e vulnerável, cujo território

se resumia a uma pequena parte do leste do continente norte-americano.

Washington vislumbrava alcançar uma segurança estável, que possibilitaria que a

jovem nação prosperasse e crescesse. Uma das maneiras de se alcançar tal

segurança era através da manutenção das rivalidades entre as grandes potências

europeias, de modo que, enquanto elas estivessem preocupadas com suas questões

e interesses próprios no continente europeu, pouca relevância seria dada para os

assuntos dos Estados Unidos e do continente norte-americano. Portanto, o seu

conselho era que os EUA adotassem uma postura de neutralidade e não se

envolvessem no antagonismo europeu. Em complementaridade, Washington

também acreditava que a política externa estadunidense deveria ser guiada pelos

próprios interesses dos EUA, e não por interesses julgados como comuns aos

europeus, ou por sentimentos para com outras nações.
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A grande regra de conduta para nós em relação às nações estrangeiras
é, ao ampliar nossas relações comerciais, ter com elas o mínimo de
vínculo político possível. Se já firmamos compromissos, que sejam
cumpridos de perfeita boa fé. Aqui vamos parar. A Europa tem um
conjunto de interesses primordiais, que para nós não tem nenhuma ou
uma relação muito remota (Discurso de Despedida de Washington,
1796, Tradução nossa).2

Outro objetivo proliferado no Discurso de Despedida era a expansão dos

Estados Unidos. Para tal, Washington pontuava a necessidade de tempo e espaço

para que se conseguisse fortalecer as instituições estadunidenses e crescer

geograficamente. Além disso, outro desafio para o expansionismo era a presença

das potências europeias que ainda possuíam territórios no continente americano,

como a Grã-Bretanha e a Espanha, de modo que se via necessário, em primeiro

momento, evitar que tais potências expandissem suas posses, e posteriormente,

conseguir concluir a retirada por completo dos europeus do continente e limitar a

sua presença também em todo o Hemisfério Ocidental (SEMPA, 2004).

A Doutrina Monroe foi declarada pelo Presidente James Monroe em um

discurso ao Congresso, em 1823. Tal doutrina anunciava que os EUA não

tolerariam mais intervenções das Potências Europeias no Hemisfério Ocidental, e

em retorno, os EUA não interfeririam nos assuntos da Europa. Uma declaração

bastante audaciosa, visto que os EUA ainda não possuíam os recursos militares

equiparáveis ao poder das Potências Europeias, tendo pouca consequência prática

na época. Contudo, a doutrina emergiu como uma justificativa para aumentar o

envolvimento estadunidense nos assuntos dos países do Hemisfério Ocidental,

especialmente no Mar do Caribe (BEST, 2008, pp. 134-135).

Criado pelo jornalista John L. O’Sullivan, o conceito de “Destino Manifesto”

buscava explicar e justificar a expansão dos Estados Unidos para o oeste do

continente norte-americano, conquistando e anexando territórios pela diplomacia

ou pela guerra. A maior ameaça para alcançar esse objetivo expansionista deu-se

com a eclosão da Guerra Civil Americana em 1861, já que, uma vitória dos

Confederados poderia implicar na divisão dos Estados Unidos em dois países

rivais. Portanto, com a real vitória da União na guerra, a consequência geopolítica

mais importante foi a possibilidade de dar continuidade à política de expansão

2 The great rule of conduct for us in regard to foreign nations is, in extending our commercial
relations, to have with them as little political connection as possible. So far as we have already
formed engagements, let them be fulfilled with perfect good faith. Here let us stop. Europe has a
set of primary interests, which to us have none or a very remote relation (Discurso de Despedida
de Washington, 1796).
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continental estadunidense, que, já no século seguinte, se consolidou com o

controle político da metade do continente norte-americano, de um oceano ao outro

(SEMPA, 2004).

No final do século XIX, quando os EUA já tinham alcançado boa parte do seu

objetivo de expansionismo continental, os interesses estadunidenses começaram a

se direcionar para além do Hemisfério Ocidental. Diante esse novo

posicionamento no cenário mundial, o debate sobre a postura da política externa

dos EUA começou a ocorrer no âmbito doméstico, havendo desacordos entre os

chamados imperialistas, que defendiam uma política externa expansionista, e os

anti-imperialistas, que defendiam uma postura isolacionista, evitando o

envolvimento em questões estrangeiras. Os imperialistas defendiam a empreitada

expansionista a partir de diversas justificativas, como o Darwinismo social, ideia

de que a sobrevivência dos mais fortes se aplicava também às nações; das teorias

de superioridade racial; e o retorno do “Destino Manifesto” de que os EUA

deveriam expandir as bênçãos da civilização Anglo-Saxã para o mundo.

Conforme os EUA fortaleciam-se, política e economicamente, ficava cada vez

mais perceptível a mudança da postura de estadistas e intelectuais estadunidenses

de apoio à participação dos EUA na política mundial e abandono de sua posição

isolacionista (BEST, 2008, pp. 135).

A Guerra Hispano-Americana de 1898 concedeu aos EUA o status de uma

Grande Potência. Com os EUA saindo vitoriosos e o Império Espanhol em

decadência, o resultado foi a aquisição pelos estadunidenses das Filipinas, Porto

Rico e Guam, tornando-se, então, uma Grande Potência no Pacífico. Os EUA

também asseguraram a sua presença e poder político no Mar do Caribe, através do

controle de Cuba, especialmente a partir da Emenda Platt, já no governo de

Roosevelt (BEST, 2008, pp. 136).

A vitória dos EUA na guerra e seu recém adquirido status de Potência no

Pacífico, também resultou na emergência da Doutrina de “Portas Abertas”. Os

EUA tinham interesses econômicos e estratégicos no Pacífico, e objetivavam com

essa nova doutrina criar uma balança de poder no Extremo Oriente, de modo a

proteger seus interesses na região, em especial na China. Nesta época, o mercado

chinês era palco de disputa econômica e política entre as grandes potências

europeias, e os EUA que recém-chegara à essa dinâmica busca, através de sua

Doutrina de Portas Abertas, a igualdade de direitos comerciais e industriais em

qualquer território (MOUNTZ, 2007).
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A entrada dos EUA na Primeira Guerra Mundial, em 1917 marcou o começo

de uma nova Doutrina de Segurança Nacional, que durou até o final da Segunda

Guerra Mundial. A partir desse momento, os Estados Unidos passaram a portar-se

como o Offshore Balancer da Europa e Ásia, de modo a agir no sustento e

restauração da balança de poder em face de ameaças de um poder hegemônico na

região. Essa nova postura deu-se especialmente diante da gradual percepção de

que o surgimento de um hegemon ou de uma aliança de poderes na Eurásia

poderia representar uma ameaça à segurança dos EUA ou a certos interesses como

sustentam Mearsheimer & Walt (2016, p. 72). Assim, os EUA somente agiam

quando era inevitável a sua presença para atuar no balanceamento de poder na

Eurásia, intervindo apenas como último recurso.
Ao contrário dos isolacionistas, no entanto, os offshore balancers
acreditam que há regiões fora do hemisfério ocidental que vale a pena
despender sangue americano e tesouro para defender. Hoje, três outras
áreas são importantes para os Estados Unidos: Europa, Nordeste da
Ásia e Golfo Pérsico. Os dois primeiros são centros-chave de poder
industrial e lar de as outras grandes potências do mundo, e a terceira
produz cerca de 30 por cento do petróleo do mundo. Na Europa e no
Nordeste da Ásia, a principal preocupação é o surgimento de um
hegemon regional que dominaria sua região, assim como os Estados
Unidos dominam o hemisfério ocidental (MEARSHEIMER & WALT,
2016, p. 72, Tradução nossa).3

De tal forma, atuando sob a Doutrina de Offshore Balancer, os EUA só entrou

na Primeira Guerra Mundial três anos após o seu início e, quando esta acabou,

retornou suas forças armadas para território americano. Os EUA não participaram

dos arranjos de segurança coletivos, como a Liga das Nações, ainda que o seu

presidente, Woodrow Wilson, tenha sido um dos influentes para a sua criação. Já

na Segunda Guerra Mundial, os EUA somente entraram na guerra após o ataque à

Pearl Harbour, protagonizado pelo Japão, e uma subsequente declaração de guerra

germânica. No entanto, o fim da Segunda Guerra apenas substitui uma ameaça por

outra: a União Soviética (SEMPA, 2004).

A Doutrina de Contenção, apresentada durante o governo Truman, foi uma

resposta à expansão soviética em diversos países, permanecendo como a principal

Doutrina de Segurança Nacional até a década de 80. Algumas das políticas

3 Unlike isolationists, however, offshore balancers believe that there are regions outside the
Western Hemisphere that are worth expanding American blood and treasure to defend. Today,
three other areas matter to the United States: Europe, Northeast Asia, and the Persian Gulf. The
first two are key centers of industrial power and home to the world’s other great powers, and the
third produces roughly 30 percent of the world’s oil. In Europe and Northeast Asia, the chief
concern is the rise of a regional hegemon that would dominate its region, much as the United
States dominates the Western Hemisphere (Mearsheimer & Walt, 2016, p. 72).
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resultantes da Doutrina de Contenção foram o Plano Marshall, a Doutrina

Truman, Berlin Airlift, e a formação da Organização do Tratado Norte-Atlântico

(OTAN, ou NATO, em inglês). Esta última assegurava a defesa militar pelos EUA

da Europa Oriental contra possíveis ataques soviéticos. Já um dos principais

documentos de segurança nacional da Guerra Fria foi o NSC-68, que definia a

Doutrina de Contenção como uma política objetivando impedir uma maior

expansão soviética, expor as falácias de suas pretensões, diminuir o seu controle e

influência e alimentar as vulnerabilidades soviéticas a fim de levar o seu inimigo a

ter que mudar seu comportamento e aceitar os padrões internacionais (MUNHOZ,

2018, p. 35). Além disso, o documento ressaltava a necessidade de prevenir que a

União Soviética alcançasse o controle político da Eurásia, de modo que, um dos

principais focos da Doutrina de Contenção era atuar nas regiões que ainda não

estavam sob o poder e influência da mesma. O NSC-68 também recomendava o

fortalecimento militar, tecnológico, político, econômico e psicológico para atuar

contra a União Soviética (SEMPA, 2004).

Posteriormente à Guerra do Vietnã, passou-se a utilizar uma abordagem mais

passiva à Doutrina de Contenção, buscando evitar a expansão soviética, mas sem

agir por meio da força. Isso se dava especialmente pela questão nuclear, uma vez

que cada superpotência estava munida de armas nucleares que, se fossem usadas,

resultariam na destruição de ambas. A postura passiva também se dava pela

expectativa de que os esforços estadunidenses de enfraquecer a URSS fossem

bem sucedidos (SEMPA, 2004).

Uma nova Doutrina de Segurança Nacional surge em 1980, saindo de uma

passiva Contenção para uma mais agressiva Liberalização. Presente durante o

governo de Reagan, o objetivo era derrubar o Império Soviético, buscando em um

primeiro momento conter e posteriormente reverter o expansionismo soviético, e

num segundo momento promover a mudança da URSS para uma política mais

plural e a adoção de um sistema econômico mais livre, como demonstra o

documento assinado pelo presidente em 1983, National Security Decision

Directive 75 (NSDD-75). Outro objetivo era diminuir o controle soviético da

Europa Ocidental. Dentre as políticas do governo Reagan, também se destacaram

o apoio a rebeldes anti-comunistas e a grupos e movimentos dissidentes em

diversos países. Com o fim da Guerra Fria, uma época de relativa paz e poucas

mudanças no cenário global resultaram em um período sem uma Doutrina de

Segurança Nacional dominante. Isso muda drasticamente com os atentados
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terroristas de 11 de Setembro de 2001, e os acontecimentos subsequentes

(SEMPA, 2004).

Um ano após os ataques de 11 de Setembro, o governo de George W. Bush

adota uma uma nova Doutrina de Segurança Nacional, a Doutrina de Preempção,

através do documento The National Security Strategy of the United States (2002).

Em resposta aos ataques terroristas do ano anterior, e também às informações a

respeito dos esforços da Coreia do Norte, Iraque e Irã em obter armas de

destruição em massa, a nova Doutrina de Preempção prevê uma estratégia que

visa uma luta contra o terrorismo global e os Estados que apoiam ou abrigam tais

terroristas, assim como os rogue states, os “estados vilões”, que possuem ou estão

tentando adquirir armas de destruição em massa (PALÁCIOS JUNIOR, 2011, p.

92).

De acordo com a nova Doutrina de Segurança, os EUA se comprometem em

prevenir os seus inimigos de ameaçá-los ou a seus aliados com tais armas de

destruição em massa, de modo a agir antes de serem atacados, identificando e

destruindo as ameaças antes que elas de fato consigam infligir algum tipo de ação

e ataque. Isso porque, diante da magnitude das ameaças da tecnologia de

destruição em massa, os EUA não podem mais apenas agir com uma postura

reativa, como outrora, esperando um primeiro ataque para só depois reagir. O

objetivo é prevenir que novos ataques como os de 11 de Setembro ocorram

novamente, de forma que os EUA não hesitarão em agir preventivamente contra

os terroristas quando julgarem necessário (SEMPA, 2004).

Fica evidente, então, que ao longo da história dos Estados Unidos, diversas

doutrinas de segurança nacional foram criadas e adotadas para lidar com os

desafios da política externa e enfrentar as ameaças à sua segurança nacional.

Ainda que cada doutrina buscasse lidar com um problema iminente, algumas

questões fundamentais eram constantes e estiveram presentes por anos na política

estadunidense. Assim, percebe-se que cada Doutrina se pautou nas formulações

das doutrinas anteriores à ela, de modo a dar continuidade à política externa dos

EUA e acarretando em uma ação constante e duradoura. Ainda que se possa

perceber, também, algumas mudanças no curso da política externa, que se iniciou

com um distanciamento político e neutralidade, e no começo do século XXI

portou-se de modo a agir preventivamente e globalmente, tais mudanças são

reflexo do crescimento em tamanho, poder e influência dos EUA ao longo da sua

história.
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3. Hollywood e Washington na Segunda Guerra Mundial

Antes do ataque japonês à Pearl Harbor, vigorava um forte criticismo dos

isolacionistas, opositores da participação dos EUA na guerra que, de acordo com

eles, não dizia respeito aos interesses estadunidenses. Ainda assim, antes dos EUA

entrarem oficialmente na Segunda Guerra Mundial, Hollywood já havia começado

a criar histórias sobre a guerra em curso, como nos filmes Um Yankee na R.A.F.

(1941), Esquadrão de Águias (1942), Tigres Voadores (1942) e Garras Amarelas

(1942) (SUID, 2002, p. 64).

Rosa da Esperança (1942), por exemplo, retrata a Inglaterra na guerra e mostra

a força de uma família inabalável diante das circunstâncias adversas do conflito. A

presença de um personagem alemão gerou controvérsia na produção. O diretor,

Wyler, queria que o personagem de um piloto alemão, cujo avião fora derrubado

na Inglaterra, fosse a representação de um alemão maléfico, seguidor fiel do

exército, que servisse como representação da monstruosidade dos alemães que

queriam dominar o mundo e matar todos os judeus. Porém, o co-fundador da

MGM, Mr. Mayer, disse que o filme não era para ser uma história de ódio, que

eles não tinham inimizades e que não estavam em guerra, alegando também que

eles possuíam acionistas alemães e que não poderiam fazer filmes para satisfazer

seus desejos pessoais. Contudo, depois de Pearl Harbor, Mayer muda de opinião,

percebendo a importância dessa representação (FIVE CAME BACK, 2017).

Após o ataque a Pearl Harbor, os estúdios simplesmente adicionaram

mensagens no começo e no final dos filmes já gravados, convocando a nação a

vencer a guerra. Esses filmes serviram para mostrar à nação o que eles estavam

enfrentando nos campos de batalha. Portanto, com a entrada dos EUA na guerra,

qualquer cautela que havia dentro da indústria cinematográfica sobre produzir

filmes sobre guerra acabara. A grande maioria dos filmes produzidos no início da

participação estadunidense na guerra seguia vagamente os eventos atuais, seja

porque os relatos do conflito levavam meses para serem noticiados ao público,

seja pelo tempo que se levava para a produção dos filmes e seus respectivos

lançamentos. Esses filmes tiveram pouca ou nenhuma assistência das forças

armadas para a produção, uma vez que se tinha outras prioridades de uso dos

homens e equipamentos. Pearl Harbor, a queda de Wake Island, Filipinas e a

Batalha de Midway, dentre outras batalhas, forneciam aos produtores histórias

inspiracionais para estimular o impulso patriótico estadunidense e o esforço de

guerra (SUID, 2002, p. 64-65).
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Nossos Mortos Serão Vingados (1942), foi a primeira tentativa de dramatizar

os soldados americanos em combate. O filme mostra a corajosa luta de um

pequeno grupo da marinha estadunidense para assegurar a Wake Island contra

uma invasão japonesa. A Patrulha de Bataan (1943) apresenta a luta dos soldados

estadunidenses nas Filipinas, mostrando a dificuldade da guerra e preparando o

público para as consequentes perdas de uma longa batalha. Bataan mostra a força

do exército inimigo japonês, ao mesmo tempo que cria um sentimento de orgulho

pelos soldados americanos que enfrentaram a morte certa, lutando até o último

homem para defender a nação (SUID, 2002, p. 65-69).

Já Águias Americanas (1943) contou na sua produção com a colaboração das

forças aéreas, que perceberam os benefícios de mostrar ao povo estadunidense as

forças aéreas em ação. A produção do roteiro contou com a ajuda de documentos

de batalha e até aconselhamento técnico. O filme mostra as tropas japonesas

sendo derrotadas pelos estadunidenses como uma maneira de lidar com a dor das

perdas de Pearl Harbor, Wake Island e nas Filipinas, alimentando a esperança de

vitória dos EUA (SUID, 2002, p. 66-67).

Filmes como Nossos Mortos Serão Vingados, A Patrulha de Bataan e Águias

Americanas apresentavam as equipes americanas como uma representação

heterogênea da nação, exceto pela presença de negros4, que vai ser mínima no

cinema estadunidense até os anos 60. Os líderes eram representados como figuras

paternas para os jovens combatentes, os soldados trabalhavam em equipe, e as

mulheres eram fiéis e esperavam pacientemente seus parceiros em casa. Além

disso, os personagens eram individualizados de forma a criar uma maior empatia

com o público, que se identificavam com eles e sofriam suas perdas e celebravam

suas vitórias. Quanto aos vilões, os filmes caracterizavam os japoneses como

subservientes, traiçoeiros, bárbaros, sendo demonizados e tratados como

inferiores no combate justo. Já os alemães, possivelmente pela semelhança do

tom de pele e cultura, foram mais suavizados, de forma que os soldados eram

representados como eficientes, disciplinados e patrióticos, determinados a vencer

a guerra a qualquer custo (SUID, 2002, p. 66-71). Em contrapartida, os seus

oficiais eram exibidos cometendo atos brutais nos filmes, de forma a aquecer o

4 Em Bataan há um personagem negro, que fora incluído no roteiro como um personagem sem ter
descrições étnicas, o que permitiu que o papel fosse dado a um ator negro. Contudo, isso não foi
bem recebido pelo público e pela crítica, que demonstrou seu descontentamento através de cartas
enviadas à produção (SUID, 2002, p. 69).
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apoio ao esforço de guerra. Conforme sustenta Aube (1998) ao analisar esteriótipo

nazista dos alemães no cinema norteamericano:
Em comparação, a imagem de um personagem germânico
militante e vilão permeia não apenas a indústria
cinematográfica dos Aliados da Segunda Guerra Mundial, mas
também aparece em séries de TV, comerciais e até vídeos
musicais. A raiz desse fenômeno cinematográfico pode ser
encontrada nas imagens anti-alemãs de Hollywood por volta
da Segunda Guerra Mundial (AUBE, 1998, p. 03, Tradução
Nossa) 5.

Sahara (1943) é bastante representativo desse uso de estereótipos nos filmes da

Segunda Guerra Mundial. O filme, dirigido por Zoltán Korda, acompanha a

tripulação de um tanque estadunidense, o Lulubelle, no deserto da Líbia, lutando

ao lado dos seus aliados britânicos. Nas palavras de Kornweibel (1981):
Saara é uma arquetípica Visão americana da fase europeia da
Segunda Guerra Mundial, enraizado em imagens clássicas do
indivíduo americano e caráter de grupo, bem como em
estereótipos de papelão prevalecentes de alemães cruéis e
italianos enganados (KORNWEIBEL, 1981, p. 15, Tradução
Nossa)6.

Ao longo do filme, os passageiros do tanque vão aumentando, começando com

os americanos, somados a quatro britânicos, representando os estereótipos das

suas respectivas nações. Depois há a adição de um sul-africano, um francês e um

sudanês acompanhado de seu prisioneiro italiano, e por fim, o soldado alemão que

é capturado pelos aliados, e que representa o típico nazista, impenitente,

orgulhoso, determinado, frio e calculista. Em oposição, o sargento, interpretado

por Humphrey Bogart, é, segundo Kornweibel (1981, p. 16), representado como

um típico sargento americano: forte, habilidoso, determinado e que busca seguir

os princípios e valores estadunidenses. Já o soldado italiano tem uma família

grande, com parentes nos EUA, e não gosta de guerra. Essa representação

estereotipada do italiano tem um propósito relevante: fazer com que os

americanos identificassem apenas uma pessoa como o vilão, Mussolini, e não o

povo italiano, dada a grande quantidade de italianos que viviam nos Estados

Unidos (SUID, 2002, p. 71-73).

6 “Sahara is an archetypically American vision of the European phase of the Second World War,
rooted in classic images of the American individual and group character as well as in prevailing
cardboard stereotypes of cruel Germans and misled Italians” (KORNWEIBEL, 1981, p. 15).

5 “By comparison, the image of a militant, villainous Germanic persona pervades not only World
War II Allies’ movie industries, but also surfaces in TV series, commercials, and even music
videos. The root of this cinematic phenomenon may be found in Hollywood’s anti-German
imagery around World War II” (AUBE, 1998, p. 03) .
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No mesmo sentido, logo após Pearl Harbor, Frank Capra iniciou um dos mais

importantes projetos cinematográficos da guerra. Ele partiu da ideia do General

George Marshall, que se via em uma situação complicada, já que os EUA não

tinham tropas preparadas e, de uma hora para outra, milhões de jovens

estadunidenses teriam que partir para uma guerra sem nunca terem visto armas.

Ele precisava saber como colocar na mente dos jovens a necessidade de estarem

lutando e via essa possibilidade sendo alcançada por meio dos filmes, visto que

os jovens não eram convencidos por livros e palestras. De tal forma, os filmes de

propaganda tinham o intuito de recrutar e fazer os americanos acreditarem no

esforço de guerra, proporcionando uma razão à luta e à esperança de vitória.

Capra, então, teve uma ideia ambiciosa: criar uma série de sete filmes, intitulados

Why We Fight (1942-5), que detalham as razões para a agressão da Alemanha e do

Japão, que levaram à entrada dos EUA na guerra (FIVE CAME BACK, 2017).

Frank Capra, porém, encontrou dificuldades para realizar a produção dos

filmes, especialmente porque não sabia como trazer essa mensagem para o seu

público-alvo. Ele viu, então, o filme de propaganda nazista, Triunfo da Vontade

(1935), dirigido por Leni Riefenstahl. Capra ficou apavorado com o que viu,

percebendo o tamanho da crueldade e ambição de Hitler e da potência de sua

máquina de propaganda. Questionando-se como poderia superar aquele filme de

propaganda e mostrar aos jovens americanos o tamanho do poder nazista que eles

estavam enfrentando, entendeu que a maneira mais fácil seria impactar os

americanos com o material inimigo, da mesma forma que acontecera com ele.

Assim, usaria o material inimigo como propaganda estadunidense para o

engajamento da população no esforço de guerra. Capra seguiu um caminho único

na propaganda, tornando-a cômica, falando com o povo de maneira clara e direta.

Chamava atenção para o que seus inimigos representavam, isto é, uma ameaça à

liberdade, à democracia, aos valores e princípios fundamentais da nação

estadunidense (FIVE CAME BACK, 2017).
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Imagem 1: Why We Fight: Prelúdio de uma Guerra (1942).

Outros filmes como Balas Contra a Gestapo (1942), Bairro Japonês (1942),

Garras Amarelas (1942) e Máscara Oriental (1945) mostravam espiões

infiltrados articulando planos de destruição dos EUA apresentavam o medo que os

estadunidenses tinham de inimigos infiltrados em solo estadunidense, fossem eles

nazistas ou japoneses (SHERMAN, 2010).

3.1 Análise do Filme Correspondente Estrangeiro (1940)

Muitos filmes foram citados como exemplo da relação, seja direta ou indireta,

entre Hollywood e Washington durante a Segunda Guerra Mundial. A série de

filmes Why We Fight, já citada, comprova o financiamento e a intervenção direta

do Governo na sua produção. Essa parceria sempre foi pública. Outros filmes, no

entanto, sofreram abordagens mais sutis ou apenas seguiram a tendência.

A escolha de Correspondente Estrangeiro (1940) explica-se por ter o mesmo

estreado antes da entrada dos Estados Unidos no conflito e enviar uma mensagem

anti-isolacionista. Além disso, tem como objetivo mostrar que, mesmo um

renomado diretor como Hitchcock, não se esquivou de mensagens anti-alemãs

mais diretas. Três de suas principais produções durante e logo após a Segunda

Guerra Mundial centram-se na ameaça nazista: em Correspondente Estrangeiro
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(1940), Um Barco e Nove Destinos (1944) e Interlúdio (1946) o cineasta exorta o

público a enfrentar ameaças geopolíticas nas telas (AUBE, 1998).

Correspondente Estrangeiro (1940) foi o segundo filme de Alfred Hitchcock

produzido em Hollywood. O suspense de espionagem recebeu seis indicações ao

Oscar, incluindo o de Melhor Filme, que foi entregue a outro longa do diretor,

Rebecca (1940). Esta obra cinematográfica, produzida durante o início da guerra,

mas antes da entrada dos EUA no conflito, é uma mensagem anti-isolacionista e

uma convocação para que o país revisse sua postura e entrasse na guerra ao lado

dos Aliados.

O filme conta a história de um repórter estadunidense, Johnny Jones (Joel

McCrea), enviado como correspondente na Inglaterra, pouco antes do início da

Segunda Guerra Mundial e acaba se envolvendo com um grupo de espiões

alemães, liderado por Mr. Stephen Fisher (Herbert Marshall).

Jones testemunha o assassinato do diplomata holandês, Van Meer, baleado na

face por um assassino usando uma câmera para ocultar sua arma, e que consegue

fugir se escondendo entre a população. Jones, no entanto, logo fica sabendo que

quem morreu foi um sósia, e que o verdadeiro diplomata, de quem os espiões

querem arrancar importantes segredos, fora sequestrado. Van Meer é, então,

torturado pelos nazistas, que desejam obter informações secretas sobre um tratado

de paz. Essas duas cenas representam uma crítica severa à crueldade dos nazistas,

caracterizados como assassinos e torturadores frios e calculistas.
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Imagem 2: Correspondente Estrangeiro (1940).

Os créditos iniciais dedicam o filme aos correspondentes estrangeiros:
Aos intrépidos, que atravessaram os mares para serem os olhos e
ouvidos da América. Aos francos, que logo viram as nuvens da guerra
enquanto muitos de nós em casa víamos arco-íris. Aos lúcidos, que
agora são como anjos registradores entre os mortos e moribundos. Aos
Correspondentes Estrangeiros - este filme é dedicado.
(Correspondente Estrangeiro, 1940, Tradução nossa7).

A menção àqueles que “em casa víamos arco-íris” constitui uma clara

referência ao posicionamento isolacionista dos americanos, em contraposição “aos

lúcidos” que perceberam a necessidade de interação.

A cena final do filme, na qual o protagonista faz uma transmissão de rádio ao

vivo com os Estados Unidos, enquanto a Inglaterra é bombardeada, foi criada e

gravada depois que as filmagens do filme foram finalizadas. Hitchcock, teve a

inspiração para a cena durante visita à Inglaterra, que estava a beira de ser

bombardeada pelos alemães8.
Jones: Todo esse barulho que vocês escutam não é estática - é a morte,
vindo de Londres. Sim, eles estão vindo para cá agora. Vocês podem
ouvir as bombas caindo nas ruas e nas casas. Não desliguem o rádio,

8 Informação disponível em: https://www.imdb.com/title/tt0032484/trivia?item=tr0679498

7 “To those intrepid ones who went across the seas to be the eyes and ears of America. To those
forthright ones who early saw the clouds of war while many of us at home were seeing rainbows.
To those clear-headed ones who now stand like recording angels among the dead and dying. To the
Foreign Correspondents - this motion picture is dedicated” (Correspondente Estrangeiro, 1940).



26

aguentem um pouco - essa é uma grande história, e vocês fazem parte
dela. É tarde demais para fazer algo aqui, agora, exceto esperar no
escuro e deixá-los vir… como se as luzes estivessem apagadas em
todo canto, exceto na América. Mantenham essas luzes queimando,
cubra-as com aço, rodei-as com armas, construa um dossel de navios
de guerra e aviões de bombardeio ao redor delas. Olá, América,
segurem-se a suas luzes: elas são as únicas luzes restantes no mundo!
(Correspondente Estrangeiro, 1940, Tradução nossa)9

Mais uma vez, o roteiro traz uma mensagem, neste caso literal, de alerta para o

perigo de um ataque alemão. “Depois do ataque de Hitler a Europa, tramas e

mensagens associadas a filmes de Hitchcock tornaram-se mais politicamente

explícitas" (AUBE, 1998, p. 40, Tradução Nossa).10 No trecho citado há um

aconselhamento explícito aos Estados Unidos quanto à produção de armas, navios

e aviões de guerra. Como resultado, a audiência saía das salas de cinema retendo a

última cena e a mensagem intervencionista, baseada no receio de que o mesmo

pudesse acontecer com os Estados Unidos caso o país não estivesse preparado.

10 “After Hitler’s assault on Europe, plots and associated messages in Hitchcock’s films became
more explicitly political” (AUBE, 1998, p. 40).

9 “Jones: All that noise you hear isn't static - it's death, coming to London. Yes, they're coming here
now. You can hear the bombs falling on the streets and the homes. Don't tune me out, hang on a
while - this is a big story, and you're part of it. It's too late to do anything here now except stand in
the dark and let them come... as if the lights were all out everywhere, except in America. Keep
those lights burning, cover them with steel, ring them with guns, build a canopy of battleships and
bombing planes around them. Hello, America, hang on to your lights: they're the only lights left in
the world!” (Correspondente Estrangeiro, 1940).
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4. Hollywood e Washington na Guerra Fria

No começo da Guerra Fria fica evidente a capacidade da indústria

cinematográfica estadunidense em produzir e disseminar ameaças alinhadas ao

pensamento estratégico do país. A visão da ameaça do poder soviético foi

transmitida no nível nacional através de ideias e representações promovidas pela

mídia, pelo sistema político e educacional e por Hollywood, que se torna essencial

nessa dinâmica. De acordo com Valantin (2005, p. 12-14, Tradução nossa), “a

ideia estadunidense de ameaça é um contínuo entre invenções políticas e

religiosas com a ameaça sendo o adversário ideológico, político e demoníaco ao

mesmo tempo11”.

Essa contribuição expressou-se por meio de uma onda de produções de ficção

científica baseadas na ideia de um perigo iminente, ameaçando atacar e destruir os

EUA. Filmes sobre invasões extraterrestres, tais como O Monstro do Ártico

(1951), O Fim do Mundo (1951) e A Cidade dos Amaldiçoados (1960) são

exemplos da maneira como o cinema representou a ameaça comunista. Este

último conta a história da cidadezinha de Midwich, onde, nove meses após a

passagem de um OVNI, todas as mulheres dão à luz a crianças estranhas, que

parecem clones e se comunicam telepaticamente. Elas impõem suas vontades aos

adultos, ameaçando a morte de todos aqueles que não aceitarem a nova ordem

totalitária, simbolizando o medo da subversão comunista em detrimento da

identidade messiânica americana. Muitos desses filmes contribuíram para a

construção de um consenso nacional a respeito das políticas e estratégias de

segurança nacional (VALANTIN, 2005, p. 12-14).

11“[...] the US idea of threat is a continuum between political and religious make-believe with
threat being the ideological, political and undoubtedly demonic adversary all at the same time”
(VALANTIN, 2005, p. 12-14).
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Imagem 3: A Cidade dos Amaldiçoados (1960).

Durante as décadas de 60 e 70 também foram produzidos uma série de filmes

com temática militar. O Mais Longo dos Dias (1962), Uma Batalha no Inferno

(1965), Tora! Tora! Tora! (1970), Patton (1970) e A Batalha de Midway (1976)

são alguns exemplos dessas produções, que só foram possíveis com a ajuda

logística da Marinha e do Exército dos Estados Unidos. Essas histórias baseiam-se

na ideia de que a Segunda Guerra Mundial foi uma “guerra boa”, justa e

empregada heroicamente pelos EUA contra os seus inimigos. Esses filmes

apresentavam o exército como a extensão da nação, mostrando as conquistas dos

soldados que enfrentaram situações adversas, colocando suas vidas em risco

(SUID, 2002).

A produção de ameaças e suas representações nos filmes, contudo, não trata

somente do inimigo externo. O processo também afeta a estratégia de segurança

americana, através de uma crítica ao poder e a dissuasão nuclear (VALANTIN,

2005, p. 14-15). O Presidente Eisenhower formalizou a primeira doutrina de

dissuasão nuclear, a “Doctrine of Massive Reprisals”, baseado na ideia de que

qualquer ataque da União Soviética aos Estados Unidos ou a seus aliados, levaria

ao uso massivo de armas nucleares como resposta. No entanto, como a União

Soviética também era igualmente equipada com capacidades similares, o jogo da

dissuasão recíproca se contrapõe à garantia da destruição mútua.

A opinião pública não era receptiva a essa expansão contínua do poder nuclear

estadunidense, interpretando-a como uma ameaça tão perigosa quanto a ameaça

comunista. Essa desconfiança foi então popularizada pelo cinema a partir de
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meados dos anos 50 com filmes de monstros que queriam mostrar que as armas

nucleares são uma perversão do poder e transformam a natureza em um objeto

perigoso. Em O Mundo em Perigo (1954), formigas gigantes, radioativamente

modificadas pelos dejetos de testes nucleares, atacam a cidade de Los Angeles.

Assim, o horror que o Japão12 passara com os ataques nucleares em Hiroshima e

Nagasaki, em 1945, foi integrado pelo cinema estadunidense, alimentando o medo

de que os EUA pudessem sofrer o mesmo destino (VALANTIN, 2005, p. 15).

Dos anos 60 até meados dos anos 80, muitos filmes dramatizaram a natureza

destrutiva da guerra nuclear, mostrando os seus possíveis efeitos ou como ela

poderia ser iniciada. Tais filmes argumentam que o seu uso significava a

destruição da humanidade. No filme de Stanley Kubrick, Dr. Strangelove (1963),

a fragilidade da balança nuclear é retratada, ao mostrar-se o coronel das Forças

Aéreas, dominado pela paranoia do anticomunismo, ordenando um bombardeio à

União Soviética. Os comandantes militares e o presidente empenham-se para

retratar os aviões e evitar uma crise com os russos, porém, não são bem sucedidos.

O filme termina com membros do governo tomando a decisão de se refugiar no

subterrâneo enquanto o mundo é destruído. Em resumo, trata-se de um filme

pré-apocalíptico, no qual Kubrick combina “o medo das massas, a ideologia dos

políticos, o fanatismo maluco da mente militar, o ódio patológico para com os

comunistas e a retórica paranóica para dar ao espectador uma visão abrangente e

irônica da era da Guerra Fria.” (MANCELOS, 2007, p. 3, Tradução Nossa)13. A

Hora Final (1959) e Planeta dos Macacos (1968) são outros exemplos de filmes

que seguiram essa dinâmica.

Ainda que a indústria cinematográfica não tenha se alinhado com as posições

oficiais do governo, não houve uma ruptura entre Hollywood e Washington. No

entanto, isso muda com a Guerra do Vietnã. O envolvimento americano no

conflito era mal visto pela sociedade americana, que não tinha clareza dos motivos

de o país ter entrado nesta guerra. Com o aumento da violência e a incerteza de

uma vitória, se intensifica a divisão da sociedade americana sobre as questões do

conflito (VALANTIN, 2005, p. 16-17).

13 “[...] the fear of the masses, the ideology of the politicians, the loony fanaticism of the military
mind, the pathological hatred towards the communists, and the paranoid rhetoric, to give the
viewer an encompassed and ironic vision of the cold war age” (MANCELOS, 2007, p.03).

12 Nessa mesma época, o cinema japonês era bombardeado com filmes como Godzilla, sobre
monstros gigantes criados através da radioatividade, e que destruíam cidades inteiras, sendo parte
de um processo político, social e cultural de tentar retomar o trauma de Hiroshima, como uma
maneira de se evitar conflitos (VALANTIN, 2005, p 15).
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Diante o crescimento da oposição à Guerra do Vietnã, o ator e cineasta John

Wayne, escreve ao presidente Lyndon Johnson (1963-1969) para dizer o quão

importante era que os americanos e todo o mundo entendessem as razões pelas

quais os EUA estavam em guerra no Vietnã.
A maneira mais efetiva de conseguir isso é através do cinema. Algum
dia, em breve, um filme será feito sobre o Vietnã. Vamos garantir que
seja um tipo de filme que ajudará a nossa causa no mundo. [...] Nós
queremos contar a história dos nossos combatentes no Vietnã com
razão, emoção, personagens fortes e ação. Nós queremos fazer isso de
uma maneira que irá inspirar uma atitude patriótica nos americanos;
um sentimento que sempre nos motivou no passado durante períodos
de tensão e crise. [...] Para realizá-lo de maneira adequada,
precisaremos da ajuda e cooperação do Departamento de Defesa (John
Wayne em carta para o Presidente Lyndon Johnson, 1965, Tradução
nossa)14.

Aconselhado por seu assistente especial, Jack Valenti, o Presidente Johnson

solicita urgentemente que o Pentágono providenciasse helicópteros e conselheiros

para a produção do filme Os Boinas-Verdes (1968), baseado no livro de Lewis

Mileston15 de mesmo nome. O apoio foi concedido sob a condição de que se

pudesse fazer mudanças no roteiro quando o governo julgasse necessário

(MIRRLEES, 2016, p. 173).

A experiência do Vietnã dividiu Hollywood em dois campos opostos: um

conservador, que buscava produzir filmes que apoiassem a estratégia do governo,

e um liberal, que denunciava os conflitos, seus efeitos, e o sistema político e

estratégico que apoiava a guerra. A perspectiva liberal prevaleceu durante a

segunda metade da década de 70 até a eleição de Ronald Reagan e o início da

onda conservadora (VALANTIN, 2005, p. 17-18).

Filmes como O Franco Atirador (1978) e Taxi Driver (1976), falavam sobre o

sofrimento dos soldados que lutaram na guerra e viviam à margem da loucura e da

depressão. Esse período cinematográfico, marcado por histórias mais reais e

sensíveis, foi chamado pelos críticos de “Hollywood Revolution” (CBC, 2020).

15 O livro The Green Berets, escrito por Lewis Mileston, foi de grande importância durante o
governo Kennedy, que o utilizou, em 1961, para justificar a presença crescente dos EUA no
Vietnã. O livro possibilitou uma instrumentalização da Teoria do Dominó, afirmando que se o
Vietnã sucumbisse para o comunismo, todo o Sudeste Asiático também iria seguir o mesmo
caminho (MIRRLEES, 2016, p. 173).

14 “[...] The most effective way to accomplish this is through the motion picture medium. Some
day soon a motion picture will be made about Vietnam. Let's make sure it is the kind of picture
that will help our cause throughout the world. [...] We want to tell the story of our fighting men in
Vietnam with reason, emotion, characterization and action. We want to do it in a manner that will
inspire a patriotic attitude on the part of fellow-Americans -- a feeling which we have always had
in this country in the past during times of stress and trouble. [...] In order to properly put it on the
screen we are going to need the help and cooperation of the Defense Department” (WAYNE, John
em carta para o Presidente Lyndon Johnson, 1965).
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No começo da década de 80, contudo, ocorreu uma mudança na produção

cinematográfica, na mesma época da revolução conservadora de Ronald Reagan,

cujo slogan “America is back”, simbolizava uma nova relação com a história e

com a imagem do país. A ideia de retorno referia-se à adoção de um

posicionamento ofensivo contra a União Soviética. Valantin (2005, p. 20-25)

afirma que, desde a morte de JFK, a história militar e política estadunidense foi

marcada por derrotas e perdas de legitimidade. A estratégia americana havia sido

sujeitada a muitos traumas com a Guerra do Vietnã, levando a um bloqueio mental

sobre o episódio e se tornando incapaz de assimilar e lamentar suas perdas, de

forma que tal evento permaneceu uma ferida psicológica que mantinha um

sentimento coletivo de vulnerabilidade e crise de identidade. O trauma do Vietnã

embaça a autopercepção americana, ameaçando afetar a identidade coletiva.

Portanto, numa tentativa de contornar essa relação negativa com a história, o

cinema estadunidense engajou-se para colaborar com a produção de uma história

imaginada. São produzidos uma série de filmes sobre um “retorno ao Vietnã”,

como De volta para o inferno (1983) e a trilogia protagonizada por Chuck Norris,

Missing in Action (Braddock em português, 1984-6)16. Esses filmes são

produzidos seguindo uma mesma fórmula, na qual se representa uma equipe de

veteranos, ou então um herói-veterano, como em Rambo II, retornando ao Vietnã

para resgatar um grupo de soldados americanos que estão desaparecidos,

prisioneiros dos vietnamitas. Esses filmes declaram que, mesmo que as tropas

americanas tenham sido retiradas do Vietnã, a guerra não terminou, sendo

finalizada pelo sonho da vitória na realidade alternativa criada pelo cinema

(KELLNER, 2001, p. 87).

Além disso, outro gênero cinematográfico, que surge nessa época em resposta

à Guerra do Vietnã, é o de filmes nos quais veteranos deixam de ser desajustados

e magoados para transformarem-se em heróis virtuosos, como nos filmes A Outra

Face da Violência (1977) e Raposa de Fogo (1982). Esses filmes eram uma

tentativa cinematográfica de superar a “síndrome do Vietnã”, e apresentar os EUA

como vitoriosos desta vez, o que pode representar, de acordo com Kellner (2001,

p. 88), um sintoma da incapacidade de aceitar-se a derrota no conflito. Esses

filmes serviam como uma compensação para a vergonha e a culpa acometidos

pela derrota no Vietnã na vida real através de uma vitória estadunidense nas telas.

16 Missing in Action (1984), Braddock - O Super Comando; Missing in Action II: The Beginning,
Braddock 2 - O Início da Missão.  (1985); Missing in Action III, Braddock 3 - o Resgate (1986).
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Pelo menos nos filmes conseguiam derrotar os seus inimigos comunistas

perversos.

É possível, portanto, perceber essa retomada das relações entre Hollywood e o

Governo durante a era Reagan, como pontua Kellner (2001):
Por conseguinte, os filmes de Hollywood nos anos 1980 ofereciam a
iconografia necessária à recepção positiva das imagens da ação militar
agressiva "real" (trazida até nós pela televisão). A apresentação dos
"inimigos” como absolutamente malvados, cuja eliminação é
indispensável, codifica como "boas" tais agressões militares
americanas. Os heróis militares reproduzem o heroísmo dos
espetáculos militares hollywoodianos e são alvo da mesma adulação
popular dos Rambos do mundo do cinema (KELLNER, 2001, p. 103).

Não só é possível estabelecer diversas similaridades de narrativa nos filmes

citados da Era Reagan, como também identificar o foco no conceito de

individualismo, o reforço na associação da imagem dos Estados Unidos à

liberdade e à democracia, assim como a legitimação do uso de força bélica

(VERAS, 2019, p. 14).

4.1 Análise dos filmes da série Rambo

Antes de proceder a análise da “trilogia Rambo”17 cabe esclarecer os motivos

da sua escolha como estudo de caso para o período da Guerra Fria. Primeiro,

“Rambo é, provavelmente, o personagem mais simbólico nesta relação entre

cinema e política durante a Era Reagan” (VERAS, 2019, p. 9). Segundo, em se

tratando da relação com a produção cinematográfica, o governo Reagan concedeu

diversas isenções fiscais a grandes conglomerados midiáticos (controladores dos

grandes estúdios de Hollywood, canais de televisão, editoras e companhias

musicais). Essas isenções coincidem com o lançamento de filmes que reforçam as

ofensivas internacionais, suportes a conflitos nacionais e a ampliação do discurso

antissoviético (DICKENSON, 2006, p. 10).

Os filmes da série Rambo foram lançados durante o governo Reagan, e podem

ser interpretados como um produto da posição conservadora dos EUA durante o

final da Guerra Fria. Eles se enquadram em um período marcado por filmes de

retorno ao Vietnã e de veteranos-heróis, que buscavam resgatar a imagem

americana negativa em tal conflito. Os filmes foram bem recebidos tanto nos

17 Há mais dois filmes da série, Rambo IV (STALLONE, 2008) e Rambo Até o Fim
(GRUNBERG, 2019), que estão fora do recorte temporal da Guerra Fria e, portanto, fora do
objetivo deste estudo.
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EUA quanto internacionalmente, tornando-se um fenômeno de mercado e um dos

filmes mais populares de sua era. Rambo bateu recordes de bilheteria e teve a

terceira maior renda de estreia na história do cinema na época. O filme também

foi sucesso no exterior, quebrando recordes em vários países e incitando uma

corrida nas empresas para assinar contratos de distribuição de merchandise da

marca Rambo, como brinquedos e objetos.

O sucesso dos filmes de Rambo geraram toda uma cultura de adoração ao

personagem, que se espalhava rapidamente pelos EUA e por vários outros países.

O caráter militarista do filme inspirou nos jovens um desejo por brinquedos

similares às armas utilizadas pelo herói-veterano, enchendo as lojas com

brinquedos de armas de guerra, réplicas de arco e flecha de Rambo e facas. "O

exército americano começou a pendurar cartazes do Rambo do lado de fora de

suas agências de recrutamento, na esperança de seduzir recrutas" (TIMES, 1985,

apud KELLNER, 1995, 96-97).

No primeiro filme da série, Rambo: Programado para Matar (KOTCHEFF,

1982), somos apresentados ao ex-boina verde da Guerra do Vietnã, John Rambo

(Sylvester Stallone). Rambo está procurando um colega que pertencera à sua

unidade, mas descobre que ele morreu de câncer “trazido do Vietnã” - efeito da

contaminação pelo Agente Laranja. Andando pela cidadezinha de Hope, ele é

detido pelo xerife que o julga como vagabundo pela sua aparência suja e por não

ter informações claras sobre seu destino. Na delegacia, ele é humilhado e

maltratado pelos policiais, fazendo com que Rambo relembre traumas sofridos nas

mãos dos vietnamitas, levando-o a reagir e lutar com os policiais. Rambo foge

para a floresta, e começa a ser perseguido pela polícia, que usa desde helicópteros

até cachorros para encontrar o “vagabundo”.

O que inicialmente era uma missão para localizar o fugitivo, passa a ser uma

caçada por Rambo, depois que um dos policiais mais agressivos morre tentando

atirar no protagonista. Mesmo depois de saberem do status de herói de guerra de

Rambo, a polícia não desiste de sua missão de capturá-lo, levando Rambo ao

extremo para se proteger da perseguição violenta. Rambo utiliza do seu

conhecimento de guerra para escapar dos policiais, usando a natureza a seu favor.

Ele constrói armadilhas, se camufla nas folhas e nas árvores para pegar os

policiais de surpresa e incapacitá-los. Essa missão na floresta toma grandes

proporções e logo toda a cidade fica ciente, levando à intervenção da guarda

nacional. O seu ex-comandante das Forças Especiais, o Coronel Trautman
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(Richard Crenna), tenta alertar os policiais sobre Rambo e seu treinamento de

guerra, que o tornaram uma máquina de aniquilar seus inimigos. Por fim, apesar

de toda sua tentativa de escapar, Rambo se encontra encurralado pela guarda

nacional, e o Coronel Trautman pede que ele se entregue e pare de lutar. Rambo,

então, explode em raiva, dizendo que desde seu retorno da guerra tem sido

desprezado e humilhado apesar de ter lutado e passado por situações infernais por

aqueles que o condenam, sofrendo, sozinho, com as lembranças do terror que

passou na guerra.
Rambo: [...] Não era a minha guerra. [...] E eu fiz o que precisei para
vencer, mas não nos deixaram vencer. Então eu volto ao mundo, e vejo
todos aqueles idiotas no aeroporto, protestando contra mim, e me
chamando de assassino de bebê e toda aquela merda. Quem são eles
para protestarem contra mim? [...] A não ser que eles fossem eu ou
estivessem lá, e soubessem do que estão falando!
Coronel: Foi uma época ruim para todo mundo, Rambo. Mas está tudo
no passado, agora.
Rambo: Para vocês! Para mim, a vida civil não é nada! No campo de
batalha nós temos um código de honra. Você me protege e eu protejo
você. Mas aqui não tem nada! [...] Aqui eu não consigo nem um
trabalho de manobrista! [...] Eu não converso com ninguém. Às vezes
por dias, às vezes por semanas! (Rambo: Programado para Matar,
1982).

A fala apelativa de Rambo intenciona comover o espectador e suscitar empatia

para o ex-combatente injustiçado e criticado pela sociedade. Evoca também o

espírito patriótico que será mais explorado nos outros dois filmes da série para

justificar ações militares fora do país. Note-se que há uma significativa diferença

entre o primeiro filme da série e os subsequentes: o roteiro de Rambo:

Programado para Matar (KOTCHEFF, 1982) baseia-se em um livro, enquanto os

demais não. Isso significa que os roteiristas, Stallone incluído, tiveram mais

liberdade para expressarem-se artística e politicamente (BUYS, 2014, p. 33).

Imagem 4: Rambo: Programado para Matar (1982).
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No segundo filme, Rambo II: A Missão (MACDONALD, 1985), o personagem

recebe um convite do Coronel Trautman para participar de uma operação secreta

para localizar homens desaparecidos no Vietnã, suspeitos de estarem sendo

mantidos prisioneiros. Em troca, ele receberia perdão e sua pena seria encerrada.

Durante os preparativos para a missão, Rambo conhece o chefe de operações,

Murdock, que a princípio se demonstra bastante engajado com a causa da

operação e busca se conectar com Rambo. De acordo com Murdock, a missão

serve para conseguir provas fotográficas de que existem prisioneiros americanos

no Vietnã, a fim de responder a uma demanda do Congresso e de um segmento da

população, que acredita que os quase 2.500 homens americanos desaparecidos na

guerra podem não estar todos mortos. Rambo teria 36 horas para entrar em um

campo do exército vietnamina, conseguir as provas e voltar ao local de resgate, e

não poderia ser visto pelos vietnamitas nem engajar em luta com eles. No Vietnã,

Rambo contaria com a ajuda de uma agente vietnamita aliada, a única personagem

feminina do filme.

Rambo consegue resgatar um dos prisioneiros americanos e vai para o campo

de resgate, mas quando Murdock fica sabendo de sua missão bem-sucedida, ele

manda abortar o resgate, abandonando Rambo, que é capturado pelos vietnamitas.

Ele, então, descobre que os soviéticos estão controlando os vietnamitas. No

Vietnã, Rambo contaria com a ajuda de uma agente vietnamita aliada. Após a

execução da agente pelos vietcongues, Rambo encontra e liberta, sozinho, os

soldados norte-americanos mantidos em cativeiro. Ele então declara o seu desejo

por justiça por aqueles que sacrificaram suas vidas pelo amor pela nação, que

nega a enormidade do seu sacrifício.

Rambo III (1988) apresenta o esforço do cinema na construção de uma história

ficcional na qual a União Soviética é derrotada. Rambo vai ao resgate de seu

coronel, capturado durante a operação de apoio no Afeganistão. Infiltra-se na

fortaleza soviética, liberta seu coronel e destrói uma unidade de comando de elite.

Depois, ele vai embora, explicando que “aquela não era a guerra dele”.

De acordo com Kellner (2001, p. 87-88), os filmes de Rambo sintetizam dois

gêneros cinematográficos: o de retorno ao Vietnã e outro no qual os veteranos

deixam de ser desajustados, magoados e confusos para se transformarem em

heróis super-guerreiros. Assim, tais filmes enquadram-se no rol de filmes

apresentado anteriormente, que buscavam construir uma história imaginada a fim
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de reconciliar a sociedade com o governo depois de um período marcado por

oposições à guerra do Vietnã, que abalaram a autopercepção estadunidense.

Rambo II é um claro exemplo de filme de “retorno ao Vietnã”, que retratavam

histórias da busca por soldados americanos que haviam sido mantidos prisioneiros

pelos vietnamitas. Essa ideia era perpetuada especialmente por um segmento

conservador da sociedade, que desejavam se opor à normalização das relações

com o Vietnã no pós-guerra (BUYS, 2014, p. 32; KELLNER, 1998, p. 87-88). O

filme ainda demonstra que existiria uma relutância ou até mesmo um plano

político para se evitar provas de que esses prisioneiros estadunidenses de fato

existiam e estavam sendo mantidos reféns pelos vietnamitas, para se evitar uma

nova guerra que custaria milhões de dólares por “alguns poucos homens”. Essa

postura é apresentada no filme através do personagem Murdock, que estava

disposto a corromper a missão para não se conseguir tais provas, colocando o

próprio Rambo em risco. Frequentemente ele desconsidera os soldados

vietnamitas como sendo “homens americanos”, refletindo, também, o

posicionamento social de desprezo dos veteranos ao retornarem ao seu país.

Rambo, assim como outros filmes desses gêneros supracitados, representa a

busca por uma remasculinização da sociedade estadunidense. Isso porque a

derrota no Vietnã gerou um sentimento de culpa e vergonha, especialmente nos

homens, ferindo o orgulho masculino. Assim, o cinema contribuiu com filmes que

buscavam curar essas feridas, ao apresentar personagens com uma representação

exacerbadamente masculinista (JEFFORDS, 1989 apud KELLNER, 2001, p. 88).

Rambo é o herói musculoso, habilidoso, uma máquina de guerra inabalável, que

destrói  todos os seus inimigos sozinho e com aparente facilidade.

De acordo com Kellner (2001), o filme se apropria dos estereótipos dos

inimigos da Segunda Guerra Mundial, os japoneses e alemães, e os transplanta

para os inimigos da Guerra Fria, os comunistas vietnamitas e soviéticos. Esse

movimento, portanto, dá continuidade à tradição maniqueísta de Hollywood, de

posicionamento dos inimigos como “outros”, estrangeiros, a personificação do

mal, em oposição aos EUA, que representam o “nós”, a encarnação da virtude, do

heroísmo e da bondade.
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5. Hollywood e Washington na Guerra ao Terror

Dois meses após o atentado terrorista de 11 de Setembro de 2001, foi realizada

em Hollywood uma reunião para coordenar a política externa dos EUA e as

produções cinematográficas e promover uma troca sobre como a indústria do

entretenimento poderia ajudar nos esforços contra o terrorismo. Estavam reunidos

os representantes dos principais estúdios cinematográficos, o líder da união dos

atores, o líder da Motion Picture Association of America e ex-conselheiro do

presidente Lyndon Johnson, Jack Valenti, e o conselheiro político do Presidente

Bush, Karl Rove (VALANTIN, 2005; CNN, 2001).

Valenti e Rove deixaram claro que Hollywood tomaria suas próprias decisões

sobre como ajudar no esforço de guerra, e que o governo não os estava pedindo

que produzissem filmes de propaganda. A questão sobre o conteúdo das

produções não foi tema do debate, e ambos enfatizaram que os membros da

indústria do entretenimento determinariam o tipo de filme e história que iriam

contar (CNN, 2001).

Na mesma época, a Casa Branca também consultou Bryce Zabe, presidente da

Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, sobre como Hollywood poderia

auxiliar o governo a mostrar ao resto do mundo como são os estadunidenses e no

que eles acreditam. O objetivo era convencer os telespectadores sobre os

benefícios da democracia dos EUA e, portanto, a proteção do país contra novos

ataques terroristas (COOKE, 2007, p. 05).

Além disso, o governo solicitara aos produtores e diretores que não

dramatizassem a guerra contra o terrorismo nos filmes de uma maneira que

parecesse como uma guerra das civilizações; a guerra não era contra o Islã ou

Muçulmanos, mas sim uma guerra contra o mal: o terrorismo. Por fim, a discussão

também se centrou na necessidade de promover uma boa imagem da integração

dos Muçulmanos Americanos na sociedade estadunidense (VALANTIN, 2005, p.

90 - 91).

De acordo com Valantin, a própria existência dessa reunião demonstrava a

preocupação e cautela diante a magnitude dos ataques de 11 de Setembro. O poder

político precisava assegurar o uso mínimo pelo cinema desse acontecimento,

tendo em vista a recém iniciada Guerra do Afeganistão, em outubro de 2001, e as

crescentes tensões com os países muçulmanos. Já a indústria cinematográfica,

ainda que se visse mais poderosa e não tão controlável como antes, não podia se

indispor com o público ao ir contra o consenso que apoiava as posições do



38

governo Bush, nem com o poder do Estado e suas possíveis represálias (2005, p.

91).

Antes mesmo dos ataques de 11 de Setembro, algumas produções

cinematográficas do início dos anos 2000 já demonstravam a existência de tensões

entre Hollywood e Washington. Filmes com enredos envolvendo questões

políticas e estratégicas não mais refletiam os pensamentos predominantes no

debate político, passando a questionar a estrutura e legitimidade do poder

americano pela maneira que estavam sendo usados e indo contra os princípios

fundamentais da nação estadunidenses (VALANTIN, 2005, p. 85-86).

Nos primeiros meses após os atentatos, a sensação de insegurança intensificou

a produção de filmes de guerra, com produções como Falcão Negro em Perigo

(2001), Atrás das Linhas Inimigas (2001) e Fomos Heróis (2002), que foram

sucessos de bilheteria, possivelmente explicados pela compreensão do público

estadunidense sobre como era ter seu país sob ataque. Esses filmes reencenam

antigas participações estadunidenses em conflitos como no Vietnã, Bálcãs e

Somália. No entanto, essa onda de filmes militares enfraqueceu-se com a

controvérsia da invasão dos EUA no Iraque, em 2003 (RIEGLER, 2014).

Diante desse cenário de cautela e preocupação, muitos filmes tiveram seus

destinos alterados. Nesse momento, Hollywood preocupava-se em não reproduzir

histórias e imagens que fossem sensíveis demais ao público, estando bastante

relutante em tratar dos ataques terroristas nas telas, ou qualquer conteúdo que

pudesse fazer alusão ao terrorismo e ataques a grandes metrópoles. Como

resultado, enredos de filmes foram modificados, cenas editadas, estreias adiadas

ou até mesmo filmes cancelados (RIEGLER, 2014).

As Torres Gêmeas, por exemplo, eram uma parte marcante da arquitetura de

Nova York, um símbolo presente no imaginário popular e, portanto, bastante

utilizado em filmes e séries para fazer uma rápida ambientação. Por isso, logo

após os ataques, muitos filmes que se passavam na cidade precisaram ser

alterados, passando por edições e remoções das Torres Gêmeas. Homem-Aranha

(RAIMI, 2002) foi um destes filmes que precisaram passar por ajustes. Antes dos

ataques, o filme contava com uma campanha de marketing recheada de aparições

das Torres Gêmeas em pôsteres e trailers. Um teaser mostrava um roubo a banco,

após o qual os assaltantes fugiram em um helicóptero, voando entre os prédios de

Nova York e ficando presos na teia do herói, entre as duas torres do World Trade

Center (WTC). A cena foi completamente removida do filme, o teaser trailer
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suspenso e a campanha de marketing readaptada, agora sem as torres do WTC

(LEADBEATER, 2018).

Imagem 5: Homem-Aranha, 2002.
O uso das Torres Gêmeas como recurso visual foi substituído pelo Empire

State Building. As Torres Gêmeas passaram a ser usadas então para outro

propósito - mostrar o período em que um filme se passa. Filmes produzidos depois

dos ataques, mas que são ambientados em Nova York antes do 11/09, passaram

pela adição das Torres Gêmeas digitalmente, e logo se tornou um elemento

essencial para filmes ambientados no passado (LEADBEATER, 2018).

Nos primeiros anos após os ataques, Hollywood produziu muitos filmes

escapistas. Franquias de fantasias como O Senhor dos Anéis (2001-2003) e Harry

Potter (2001-2011) dominavam as bilheterias com histórias de batalhas

monumentais entre o bem e o mal. Filmes de super heróis também ganharam

bastante força nesse período, com heróis vigilantes que mostravam uma

possibilidade de vencer seus inimigos nas telas quando, na vida real, o governo

demonstra-se incapaz de proteger a sociedade das ameaças. A trilogia de Batman

(2005-2012), do diretor Christopher Nolan, iniciou essa tendência mais realista,

de heróis mais sombrios e pessimistas, que falham, são traumatizados, mas que

continuam lutando pelo necessário. Essa mudança refletia um sentimento comum

à sociedade de derrota, dando, porém, uma esperança de que, apesar das

adversidades, seria possível alcançar a vitória e derrotar seus inimigos

(RIEGLER, 2014).

Similarmente ao que aconteceu durante a Guerra Fria, filmes de invasões

alienígenas se tornaram mais frequentes, como o filme de Steven Spielberg,
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Guerra dos Mundos (2005). Esses filmes demonstravam que Hollywood estava

começando a aceitar os eventos passados ao retomar a dramatização de ataques à

metrópoles, integrando o imaginário dos atentados terroristas nas suas produções

(RIEGLER, 2014).

Um ponto em comum entre esses filmes de fantasia, de super-heróis ou sobre

invasões alienígenas é que eles mostravam batalhas que ofereciam uma clareza

que não existia no mundo real, com vilões reconhecidos, travadas em um campo

de batalha aberto e distante dos civis inocentes. Estes filmes funcionavam como

uma maneira maniqueísta de lidar com o 11/09, nos quais o bem eventualmente

vence o mal, e não há dúvidas de quem está do lado do “bem” e do lado do “mal”

nestas histórias. Os terríveis inimigos são sempre vencidos pelos heróis

estadunidenses, que são justos, resilientes e determinados, permitindo a realização

nas telas do desejo estadunidense de vitória.

Enquanto muitos documentários, filmes e séries televisivas reproduziram temas

relacionados ao 11/09, apenas cinco anos após os atentados que filmes produzidos

pela indústria cinematográfica falaram diretamente sobre os eventos. Contudo,

esses primeiros filmes não buscavam tratar dirtamente sobre os motivos e os

impactos políticos dos atentados, e focavam em demonstrar o luto e o heróismo da

população, dando enfoque para histórias centradas nos indivíduos, enaltecendo a

resiliência dos americanos, como em Voo United 93 (2006) e World Trade Center

(2006) (RIEGLER, 2014).

Voo United 93 faz uma reconstituição dos acontecimentos em um dos quatro

aviões comerciais sequestrados, no qual supostamente os passageiros arrombaram

a cabine e forçaram o avião a cair na Pensilvânia, evitando que outro atentado a

um símbolo estadunidense ocorresse e fizesse mais vítimas. Um dos principais

traços do filme é a demonstração do heroísmo estadunidense, evidenciando a

resposta das pessoas diante desse momento crítico. O filme começa mostrando os

sequestradores rezando e se preparando para o dia do atentado, um dos poucos

momentos do filme em que os terroristas são abordados de forma direta. Em Voo

United 93 os heróis não são individualizados, como na receita de Hollywood; os

personagens centrais são os passageiros, pilotos, federais e militares. Em

contrapartida, o filme também chama atenção para a possível incompetência das

agências governamentais e militares em responder com rapidez aos sequestros dos

aviões, destacando problemas de comunicação e a falta de coordenação entre as

agências. Apesar da alta tecnologia e capacitação, eles não foram capazes de
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prevenir e lidar com a catástrofe de maneira inteligente (KELLNER, 2009, p. 101

- 104).

No mesmo sentido, World Trade Center, dirigido por Oliver Stone, conta a

história real do resgate de dois policiais que ficaram soterrados pelas ruínas do

WTC. O filme apresenta forte caráter populista e de exaltação da humanidade e

coragem da população estadunidense, destacando que as vítimas dos atentados

eram pessoas comuns e inocentes. Assim, o filme reproduz a ideologia

hollywoodiana triunfalista do heroísmo superando a adversidade

(PÉREZ-VILLALBA, 2008, p. 03). O filme não endereça os motivos do ataque,

não fazendo menção à Al Qaeda nem Osama bin Laden. Essa omissão é relevante,

pois, no fim do filme, um dos personagens se alista para lutar no Iraque, dando a

entender que este país estaria envolvido nos ataques, reforçando a versão

amplamente promovida pelo governo Bush-Cheney e aceita por um grande

número de cidadãos estadunidenses (KELLNER, 2009, p. 103-105).

Já a resposta estadunidense através da Guerra ao Terror é dramatizada em

filmes como O Reino (2007), um blockbuster sobre um contraterrorismo

bem-sucedido como resultado da cooperação entre agentes do FBI e a polícia

saudita para encontrar um membro da Al-Qaeda e Guerra ao Terror (2008), que

mostra um esquadrão antibombas do exército americano em missão no Iraque. Já

filmes como Munique (2005), Syriana - A Indústria do Petróleo (2005) e Jogos do

Poder (2007) abordam a Guerra ao Terror a partir de uma perspectiva crítica,

muito relacionada as revelações de violações aos direitos humanos e leis

internacionais de guerra, como o escândalo da prisão de Abu Ghraib (RIEGLER,

2014).

Outros filmes adotaram o Oriente Médio como localização de maneira

fantasiosa, não sendo reproduções de conflitos reais. Ademais, os terroristas

também se tornaram os vilões mais adotados no cinema nesse período mais

recente de aceitação dos fatos (LEADBEATER, 2018). Homem de Ferro (2008) é

um exemplo desses dois movimentos. O filme sobre o super-herói desenvolveu-se

originalmente para refletir a situação política da Guerra Fria, a produção mais

recente para o cinema, todavia, teve sua história modificada para se adaptar aos

conflitos contemporâneos. O herói em uma demonstração de armas para o

exército americano no Afeganistão, é sequestrado e mantido refém por um grupo

terrorista. Em Homem de Ferro 3 (2013), o vilão Mandarim é um terrorista com

feições parecidas com as de Bin Laden, que depois se revela um ator contratado.
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Segundo Dragis (2011), esses filmes demonstram a natureza contraditória dos

estúdios cinematográficos ao abordar os atentados terroristas, pois desejam

utilizar das reações emotivas trazidas pelo evento sem endereçar assuntos

políticos que podem afastar o seu público (apud RIEGLER, 2014).

5.1 Análise do filme A Hora Mais Escura (2012)

Dentre os filmes citados, justifica-se a escolha de A Hora mais Escura (no

original, Zero Dark Thirty), filme de 2012 dirigido por Kathryn Bigelow e

roteirizado por Mark Boal, em razão da expressiva repercussão do mesmo se

comparado a grande parte dos filmes produzidos após o 11 de setembro e que de

alguma forma abordaram os atentados ou a Guerra ao Terror.

O filme conta a história dos quase 10 anos da empreitada norte-americana para

localizar Osama Bin Laden, líder da organização terrorista Al-Qaeda, responsável

pelos ataques de 11 de Setembro e por outros diversos ataques terroristas nos

EUA, Europa e bases americanas pelo mundo. O longa-metragem, que se diz

baseado em fatos, teve uma inicialmente positiva repercussão nos Estados Unidos,

sendo muito bem recebido pela crítica especializada e também pelo público. O

filme recebeu a nota 95 no Metacritics18 - sendo considerado como

“universalmente aclamado” -, e faturou mais de 132 milhões de dólares

mundialmente19. Essa ampla aceitação traduziu-se em diversas nomeações para

importantes prêmios da indústria cinematográfica, incluindo cinco nomeações ao

Oscar.

No início do filme, vendo uma tela preta, somos introduzidos a um compilado

de áudios, reproduzindo os últimos momentos antes que as duas Torres Gêmeas,

em Nova York, e o Pentágono, em Washington, fossem atacados por aviões

sequestrados nos atentados terroristas de 11 de Setembro de 2001. Mesmo sem

imagens, é possível entender o que está acontecendo. Os áudios de pânico e

aflição das vítimas foram reproduzidos milhares de vezes em todo o mundo e

impactam o espectador, evocando sentimentos de terror e medo como os que

afligiram o mundo naquele momento.

A primeira parte do filme faz a apresentação do programa de tortura dos EUA

no pós 11/09, apresentando a tortura de uma maneira muito mais sanitarizada,

19 Dados de bilheteria disponíveis em: https://www.boxofficemojo.com/release/rl1447527937/

18 Metacritic é um website americano que reúne críticas de álbuns, videogames, filmes, programas
de televisão, DVDs e livros. Para cada produto, um valor numérico de cada crítica é computado e
daí retirado uma média aritmética ponderada. https://www.metacritic.com/movie/zero-dark-thirty
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menos brutal do que ela de fato é. Um fato relevante é que todos os detentos que

são mostrados sofrendo torturas são terroristas conhecidos, de forma que essa

representação encobre a realidade de diversos muçulmanos torturados sem

anteriormente terem sido acusados e processados. Os detentos são claramente

colocados como os inimigos, os vilões (REIFER, 2013).

Em contrapartida, os agentes que executam as torturas e interrogatórios, são

apresentados como os mocinhos da história. Especialmente durante a tortura, os

diálogos entre o agente Dan (Jason Clarke) e os terroristas, o uso de piadas e

brincadeiras, além de palavras amigáveis e perguntas pessoais, parecem tentar

humanizar os torturadores. É também mostrado o desgaste físico e mental dos

agentes, como o desconforto inicial da agente Maya (Jessica Chastain) ao

presenciar as torturas. No entanto, os personagens veem essa situação como um

mal necessário para realizarem o trabalho. A própria Maya vai ficando mais

resiliente e incisiva frente aos interrogatórios e torturas ao longo do filme. Os

agentes são, então, representados como os grandes heróis que combatem o mal

terrorista e fazem um grande sacrifício pelo bem dos americanos.

O filme não faz menções às violações feitas pelos EUA às leis internacionais, a

Convenção de Genebra, ou a Convenção das Noções Unidas contra a Tortura. Isso

porque, a premissa do filme é a de que a tortura de detentos foi fundamental para

encontrar o grande inimigo dos EUA, Osama bin Laden. Foi por meio do

programa de tortura dos EUA que os agentes da CIA conseguiram as informações

cruciais para encontrar a localização do líder da Al-Qaeda, a partir de um

mensageiro que esteve presente nos depoimentos de diversos detentos (REIFER,

2013).

O discurso agressivo de um dos líderes da missão da CIA, durante uma reunião

dos agentes na embaixada em Istambul, apresenta a necessidade de se conseguir

qualquer informação importante para encontrar os líderes do grupo terrorista. Não

é dito como essas informações devem ser alcançadas, porém o tom de urgência, de

que se está falhando, gastando dinheiro e perdendo vidas pode demonstrar que

usar de qualquer meio possível seja a forma de se conseguir derrotar os seus

inimigos:
Eu quero deixar algo absolutamente claro. [...] Só existe a gente. E nós
estamos falhando. Estamos gastando bilhões de dólares. Pessoas estão
morrendo! Nós ainda não estamos nem perto de derrotar nosso
inimigo. Eles nos atacaram! Por terra, em 98. Por mar, em 2000. E
pelo céu, em 2001. Eles assassinaram 3 mil dos nossos cidadãos a
sangue frio. E eles massacraram nossa dianteira. [...] O que fizemos?
Nós temos o nome de 20 líderes, nós só eliminamos quatro deles! Eu
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quero alvos. Façam o trabalho de vocês. Me tragam pessoas para
matar (A Hora Mais Escura, 2012, Tradução nossa20).

Como já mencionado, o filme de Bigelow e Boal foi inicialmente muito bem

recebido tanto pelo público quanto pela mídia e crítica especializada. Contudo,

essa positiva recepção foi logo suplantada por críticas e acusações. Escritores

políticos proferiram análises e comentários acerca da representação que o filme

fez da tortura como um instrumento crucial para a localização e execução de

Osama bin Laden. Também foi fortemente criticada a possibilidade do

envolvimento da CIA, ao compartilhar informações secretas sobre a missão, o que

poderia representar o uso do filme como uma ferramenta de propaganda para

legitimar as ações desta agência na Guerra ao Terror. Essas críticas foram

decisivas para mudar a percepção que muitos tiveram do filme, já que o seu apelo

emocional, especialmente para o público norte-americano, pode ter eclipsado na

primeira observação a defesa da tortura e o teor propagandístico (GREENWALD,

2013).

Ainda assim, Bigelow e Boal não responderam às duras críticas feitas ao filme,

muitas vezes dizendo que o longa era apolítico, e uma representação ficcional de

um fato histórico, apesar de terem diversas vezes “vendido” o filme como uma

representação quase que documental dos fatos. No entanto, como Greenwald

(2013) pontua, filmes como este, que contam uma história política, são

inerentemente políticos, e tem um forte impacto em como os eventos são vistos e

percebidos pelo seu público.

Para Tom Reifer (2013, p. 4-5), A Hora Mais Escura é um tributo de

Hollywood ao que ele chama de “America’s liberal culture of torture”, que é

calcada na ressiginificação da tortura, vista como algo virtuoso e nobre, sendo

necessária para conter uma bomba relógio e localizar e executar Bin Laden antes

que um próximo ataque seja realizado. O autor também ressalta que os EUA não

tinham nenhuma autoridade legal para executar Osama bin Laden, nem para

avançar com seu programa global de sequestro, tortura e assassinato aos supostos

terroristas. “[...] os EUA não tem nenhuma autoridade legal para agir como juiz,

20 I want to make something absolutely clear. [...] There is just us. And we are failing. We're
spending billions of dollars. People are dying! We are still no closer to defeating our enemy. They
attacked us! On land, in '98. By sea, in 2000. And from the air, in 2001. They murdered 3000 of
our citizens in cold blood. And they have slaughtered our forward deployed! [...] What have we
done? We have 20 leadership names, we've only eliminated four of them! I want targets. Do your
fucking jobs. Bring me people to kill (A Hora Mais Escura, 2012).
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júri e executor, sem um devido processo, baseado, simplesmente, na vontade de

quem seja que esteja ocupando a Presidência em qualquer dado momento”

(REIFER, 2013, p. 15-16, Tradução nossa21).

Naomi Wolf (2013), em uma carta aberta à diretora, critica a maneira pela qual

o filme representa a tortura pelos agentes da CIA, encadeando a narrativa de modo

a demonstrar que os métodos de tortura aos detentos levaram a execução de Bin

Laden, falsamente justificando o uso da tortura na guerra ao terror. O filme, assim,

transforma em heróis os agentes que cometeram crimes violentos contra outras

pessoas, e enfatiza que a tortura foi redimida pela informação que ela possibilitou

conseguir, informações cruciais para localizar Bin Laden.

Imagem 6:A Hora Mais Escura (2012)
Uma possível cooperação da CIA também foi duramente criticada, mas o

envolvimento de órgãos de governo dos EUA não foi confirmado nem pelos

produtores do filme, nem por representantes desses. A possibilidade do

envolvimento desses órgãos na produção do filme, através, especialmente, da

concessão de informações oficiais e sigilosas sobre as missões do governo contra

o terrorismo, podem ser interpretadas como o uso político dos filmes como uma

ferramenta de propaganda e manipulação dos sentimentos dos americanos - e por

que não, do mundo - a respeito da Guerra ao Terror. O filme, ao apresentar uma

narrativa de luta do bem contra o mal, dos americanos contra os terroristas, e de

heróis dispostos a se sacrificarem por um bem maior, justificam o uso do que for

21[...] the US has no legal authority to act as judge, jury and executioner, without any due process,
based simply on the whim of whoever happens to occupy the Presidency at any given time”
(REIFER, 2013, p. 15-16).
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preciso para evitar novas atrocidades como o 11 de Setembro. Assim o fazendo,

corrobora para legitimar o uso da força dos EUA contra seus “inimigos”, mesmo

que isso signifique torturar e assassinar pessoas sem que as mesmas sejam

processadas de acordo com as leis internacionais. Tal conduta reflete, portanto, a

lógica da Doutrina Bush e do conceito de Guerra Preventiva, aplicados na política

externa estadunidense.

Podemos concluir, então, que a contribuição dos estudiosos políticos foi

decisiva para a mudança da percepção do público a respeito do filme,

corroborando com a defesa do uso de aparatos estéticos para a análise da política

internacional que possibilita uma visão mais abrangente e robusta dos problemas

tratados. Portanto, analisando o filme A Hora Mais Escura através da contribuição

da Virada Estética para as Relações Internacionais, podemos compreender como o

filme foi instrumentalizado para persuadir o seu público espectador a legitimar

ações e posicionamentos do Estado, com vistas a manutenção de um status quo, e

a promoção do poder deste no Sistema Internacional, mostrando a contribuição do

cinema para esse resultado.

Como Der Derian (2001) pontua:
As pessoas vão à guerra pela forma como elas veem, percebem,
imaginam e falam dos outros: isso é, como eles constroem as
diferenças dos outros assim como as semelhanças deles mesmos
através de representações. (...) a mistura mimética da imagem e
violência provou ser mais poderosa do que o discurso mais racional.22

Nesse sentido, ainda que a morte de Bin Laden retratada no filme não

determine o fim do terrorismo, há uma simbolização da justiça na morte do maior

inimigo dos Estados Unidos. Neste sentido, o filme ‘A Hora Mais Escura’ é uma

representação deste feito, principalmente por se apresentar como uma história

baseada em fatos reais. Comprovada ou não a cooperação do governo norte

americano na produção do filme, sua narrativa serve de propaganda para a

legitimação da agenda tanto do governo Bush quanto do Governo Obama, no

Oriente Médio durante a Guerra ao Terror. Em última análise, busca legitimar as

invasões ilegais a países que supostamente abrigavam terroristas, assim como as

torturas cometidas pelo governo norte-americano durante este período.

22 People go to war because of how they see, perceive, picture, imagine, and speak of others: that
is, how they construct the difference of others as well as the sameness of themselves through
representations. (...) the mimetic mix of image and violence has proven to be more powerful than
the most rational discourse (DER DERIAN, 2001).



Conclusão

O cinema, como toda indústria, precisa que seus clientes consumam seus

produtos, ou seja, precisa produzir filmes que sejam consumidos pelo seu público

espectador. Dessa forma, para que haja uma relação entre Hollywood e

Washington é preciso que se tenha, de antemão, um alinhamento entre essas três

estruturas: a sociedade, o cinema e o governo. Quando esse alinhamento existe, os

filmes predominantes na indústria cinematográfica refletem histórias que

corroboram a política vigente. No entanto, quando há uma ruptura nessa relação,

os filmes não reproduzem as mensagens políticas e, em muitos casos, vigora

crítica e oposição ao governo.

Assim, podemos inferir que há momentos de alinhamento e ruptura ao longo da

história do cinema estadunidense. Durante a Segunda Guerra Mundial, percebe-se

um alinhamento entre Hollywood e Washington depois do bombardeio a Pearl

Harbor, que motivou a entrada dos Estados Unidos no conflito. Nesse momento o

cinema foi essencial para engajar a população estadunidense no esforço de guerra,

e, portanto, num posicionamento pró-guerra e pró-governo.

No período da Guerra Fria, vemos momentos iniciais de alinhamento, com o

cinema reproduzindo o medo da subversão comunista, que ameaçava os princípios

fundamentais de liberdade e democracia. Ainda assim, muitos filmes foram na

contramão da política de expansão armamentista nuclear, demonstrando o medo

popular de que essas armas representassem a aniquilação da civilização. Esses

filmes, contudo, não representam uma ruptura, que só ocorre com a oposição à

presença estadunidense na Guerra do Vietnã. Esta ruptura é representada no

cinema em diversos filmes críticos à presença dos EUA no conflito, fortalecendo

a divisão da indústria cinematográfica entre os conservadores e os liberais. Após a

derrota americana, no governo de Reagan e sua política conservadora de retomada

da glória americana, o cinema vai tentar resgatar essa imagem com a identidade

estadunidense, reproduzindo nos filmes histórias que buscam representar uma

vitória contra o inimigo comunista.

Com o fim da Guerra Fria, houve um breve período em que não havia uma

ameaça clara aos EUA. Essa indefinição muda com os atentados de 11 de

Setembro de 2001, quando os Estados Unidos adotam uma política de Guerra ao

Terror e da Doutrina de Preempção, buscando derrotar seus inimigos (terroristas)

antes que estes tentassem atacá-los novamente. Assim, o cinema nos primeiros



anos após os atentados acompanhou o luto da população, não exibindo os ataques

nas telas de maneira direta, visto que a população é muito sensíveis a essas cenas.

Conforme esse momento de cautela foi passando, o cinema acompanhou o

contraterrorismo do governo, ambientando seus filmes no Oriente Médio,

adotando vilões terroristas e mostrando a dor e o sofrimento causados nas pessoas

afetadas pelos ataques de 2001. Ainda assim, essa postura permanece um tema

sensível. A população era favorável à resposta da Guerra ao Terror à princípio,

mas com os escândalos da Invasão do Iraque, as prisões da CIA e o

questionamento da comunidade internacional sobre a postura hegemônica dos

EUA, essa política começou a ser questionada, refletindo-se também em alguns

filmes críticos ao governo.

A análise dos três momentos históricos recortados - a Segunda Guerra, a

Guerra Fria e a Guerra ao Terror demonstrou a relação entre o cinema e a doutrina

de segurança nacional estadunidense. Esta relação é vinculada no foco que ambas

dão para a ideia de uma ameaça e esta, por sua vez, justifica e legitima o poder do

Estado. Além disso, tais filmes promovem soluções voltadas para os interesses

dos EUA, representando os momentos históricos e seus objetivos da maneira que

convinha a Washington. De tal forma, esses filmes acompanham as

transformações políticas do governo e, portanto, os respectivos inimigos

estadunidenses: do eixo ao comunismo, e deste ao terrorismo. Ademais, a partir

das análises de filmes que foram bem recebidos pelo público, com expressivas

bilheterias e espectadores, pudemos constatar que tais filmes contribuíram para

influenciar a população a favor da doutrina de segurança correspondente,

legitimando o envolvimento dos Estados Unidos em tais conflitos.

Portanto, vimos que a relação entre Hollywood e Washington foi utilizada para

criar imagens de ameaças, reais ou não, que legitimassem as respectivas doutrinas

de segurança em cada período analisado. Ainda que seja cedo para identificarmos

usos do cinema como forma de legitimação da política externa dos Estados

Unidos nos dias de hoje, este canal tem se mostrado efetivo ao longo da história,

como visto ao longo da pesquisa.
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