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RESUMO 

 

A partir do filme Platoon, escrito e dirigido por Oliver Stone, esta pesquisa busca 

analisar a validade dos produtos cinematográficos como construtores de discurso histórico 

acerca de um fato passado, produzindo conhecimento e suscitando novas discussões a seu 

respeito. O objeto em questão aborda um dos mais importantes eventos da recente história 

norte-americana, a Guerra do Vietnã, um dos principais confrontos armados ocorridos no 

século XX. O estudo de Platoon além de suas atribuições como produto cultural se deu 

através, primeiramente, de uma contextualização histórica da Guerra do Vietnã, oferecida por 

Paulo G. Fagundes Vizentini, além de uma recapitulação a respeito da filmografia norte-

americana dedicada às guerras, fornecida principalmente por Albert Auster e Leonard Quart. 

Faz-se presente também uma apresentação das características que tornam o cinema um espaço 

propício à representação de narrativas, embasada especialmente por Jacques Aumont, Graeme 

Turner, Francis Vanoye e Anne Goliot-Lété. O exame específico de Platoon a partir das 

discussões de caráter histórico e a respeito da linguagem cinematográfica fornecidos 

previamente foi delineado por Graeme Turner, e recebeu aportes de Albert Auster e Leonard 

Quart, além de Robert Rosenstone, autor que levanta a hipótese de que Oliver Stone possa ser 

visto como um cineasta historiador. A análise empreendida permitiu chegar à conclusão que, 

apesar das subjetividades inerentes a um produto ficcional, Platoon é uma obra dotada de 

legitimidade na construção de discurso histórico, obtido através de dois aspectos em especial: 

a relação de Oliver Stone com a Guerra do Vietnã, onde foi soldado entre 1967 e 1968, fator 

que ajudou a atribuir grande verossimilhança aos eventos representados pelo filme, 

emprestando-lhe credibilidade; além de, através da representação de seus personagens, 

suscitar reflexão acerca dos fatos relacionados à Guerra do Vietnã na época em que ela 

ocorreu e a respeito da influência que teve na sociedade norte-americana, sentida até a 

atualidade. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O cinema talvez seja a expressão artística mais identificada com o século XX. Com o 

passar do tempo, aquilo que começou como “um simples divertimento de feira” (AUMONT, 

2008, p. 89), sem maiores ambições, passou a ser aplicado de inovadoras maneiras e se 

transformou em uma eficiente ferramenta utilizada para a representação de narrativas, 

mostrando-se uma expressão tão legítima quanto o romance e o teatro. De sua evolução, 

nasceu uma verdadeira indústria especializada em produzir entretenimento, de potencial que 

continua a assombrar por sua grandeza e encantar por suas possibilidades. 

Mais do que isso, o cinema também se revelou, logo em seus primórdios, como um 

meio eficiente para empreender registros históricos, sejam eles de eras passadas ou de eventos 

atuais, retratando os mais diversos acontecimentos através de suas narrativas, formatadas 

como filmes de época ou ficções com caráter de resgate, reconstituindo acontecimentos de 

outrora. É voltando os olhos para o passado, revisitando obras cinematográficas que 

exploraram com propriedade um dos mais importantes acontecimentos ocorridos no século 

XX, a Guerra do Vietnã, que busco compreender a importância que o cinema tem ao auxiliar 

na persistência da memória sobre um fato tanto quanto os registros históricos e jornalísticos: 

[...] se a história levou tanto tempo para ver no cinema uma fonte para a sua 

pesquisa, o cinema desde o seu princípio nela buscou argumentos para construir suas 

narrativas; isso porque todo cineasta que se propõe a trabalhar com eventos que 

efetivamente ocorreram precisa partir de alguma base histórica. Nasceu, assim, um 

dos gêneros mais prolíficos da indústria cinematográfica: o filme de reconstituição 

histórica. (ROSSINI, 2009, p. 2) 

 

A partir do apreço que nutro pelo cinema, minha predileção pelos filmes com temática 

de guerra acabou naturalmente me direcionando às obras que abordaram o conflito vietnamita. 

A percepção de grande parte dessas películas como dotadas de particularidades distintas, 

diferenciando-as daquelas cujas narrativas tratam de conflitos ocorridos anteriormente, 

despertaram um interesse especial em tentar compreender as diferentes circunstâncias que 

cercaram esse confronto armado. Através das diversas leituras realizadas a respeito do tema, 

acabei sendo conquistado pela história de um país com uma tradição de luta contra o domínio 

estrangeiro, que combateu, apenas no século XX, a subjugação proveniente de três potências 

estrangeiras: Japão, França e Estados Unidos. 



8 

 

A Guerra do Vietnã opôs, durante dezenove anos, Vietnã do Norte e Vietnã do Sul, 

duas metades de uma nação dividida em função do contexto geopolítico vigente na época, a 

Guerra Fria. O Sul, capitalista, era apoiado financeira, tecnológica e militarmente pelos 

Estados Unidos, enquanto o Norte era apoiado pela China e pela União Soviética. A 

intervenção norte-americana na região se mostraria desastrosa, sucumbindo à união de forças 

norte-vietnamitas e células guerrilheiras no Vietnã do Sul, e aos seus próprios erros 

estratégicos, que permitiram que a nação mais rica e poderosa do mundo mergulhasse cada 

vez mais em um conflito que parecia não ter perspectivas de vitória e acabasse sendo 

escorraçada de um país pobre, terceiro-mundista, que menos de três décadas antes ainda se 

encontrava sob as amarras do colonialismo francês. 

Além de resultar em dezenas de milhares de baixas norte-americanas, a Guerra do 

Vietnã suscitou uma reação popular sem precedentes na história dos Estados Unidos, 

mobilizando massas indignadas com tudo o que a ela se relacionava, e influenciando sua 

cultura popular de maneira definitiva nos mais diferentes âmbitos. Essa realidade também 

repercutiu no cinema, que projetou nas telas diversas narrativas que retrataram o conflito sob 

diferentes pontos de vista e resgataram uma história que muitos preferiam esquecer, ajudando 

a perpetuar a importância dos fatos ocorridos no Vietnã e a conscientizar a seu respeito, 

oferecendo conhecimento às gerações posteriores à guerra. Dentre todas essas obras, escolhi 

como objeto de análise o filme Platoon (1986), dirigido e escrito por Oliver Stone, e estrelado 

por Charlie Sheen, Tom Berenger e Willem Dafoe. Em meio às características que me fizeram 

optar por essa película em especial, encontra-se o apurado senso de verossimilhança que sua 

narrativa exprime, aproximando-se como nenhuma outra do cotidiano atravessado por aqueles 

que lutaram no país asiático. O reconhecimento da reflexão representada no decorrer da obra 

como mais aproximada da realidade enfrentada pelos soldados norte-americanos durante o 

confronto provém de meu interesse pela Guerra do Vietnã e do consequente estudo 

empreendido através da leitura de diversas obras; também assisti quaisquer documentários a 

respeito do tema que estivessem ao meu alcance, na busca do maior esclarecimento possível a 

respeito desse tópico. Além disso, outro aspecto que reforça essa argumentação é a prévia 

familiaridade com o trabalho de Oliver Stone, 

[...] conhecido por fazer vários filmes de reconstituição histórica. Para ele, o cinema 

possui maior liberdade para ousar na explicação do passado; pela imaginação, ele 

pode levar luz às áreas ainda sombrias da história. Seu interesse, como dramaturgo, 

é demolir a história, questionando certas realidades apresentadas pelos historiadores. 

(ROSSINI, 2009, p. 3) 
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Assim, o objetivo para esta monografia é analisar o filme Platoon a fim de 

compreender de que modo ele constrói seu discurso sobre aquele passado histórico, mesmo 

não obedecendo ao academicismo da história escrita formal e estando suscetível a 

subjetividades provenientes das ideias e ideologias de seu diretor e roteirista, além da 

interpretação dos atores que nele estão elencados. Para fazer esse estudo, serão enfocados: o 

modo como a narrativa de Platoon relaciona a historiografia oficial sobre o evento e as 

experiências do diretor na Guerra do Vietnã; a forma como essas escolhas narrativas são 

expressas nas escolhas estéticas para a construção do espaço de representação visual e sonora, 

e na construção dos personagens. 

Apesar de constituir uma obra de ficção, essa representação se perpetua como um 

registro histórico de um acontecimento real através da ficção, cruzando a fronteira do 

jornalismo e da história, mesclando-se a ambos na construção de um imaginário coletivo que 

vem transcendendo gerações. O retrato da Guerra do Vietnã através do cinema tornou-se, 

mais que uma apropriação da cultura norte-americana, um canal de manifestação que chegou 

a colocar em dúvida os princípios de uma nação, servindo como catalisador de mudanças 

políticas e sociais. 

Estruturei a monografia em três capítulos. No Capítulo 1, contextualizei a Guerra do 

Vietnã, recapitulando os fatos relacionados ao conflito desde suas origens, decorrentes da 

então nova ordem mundial, relacionada à Guerra Fria, até seu término, em 1975. Nesse 

mesmo capítulo, também busquei resgatar a relação do cinema norte-americano com a guerra 

desde seus primórdios, até chegar aos filmes realizados a respeito do conflito vietnamita. 

Através do Capítulo 2, expus as particularidades que tornaram o cinema um espaço prolífico 

para a representação de narrativas, embasando a compreensão do objeto de estudo através do 

conhecimento da linguagem cinematográfica. Por último, o Capítulo 3 é constituído da análise 

de conteúdo propriamente dita, desmembrando Platoon a partir do estudo de três 

características distintas: a relação do diretor Oliver Stone com o Vietnã e seu valor como 

historiador, a verossímil representação dos soldados presentes no filme e das dificuldades por 

eles enfrentadas, além da exposição da divisão ocorrida na sociedade norte-americana a 

respeito da guerra a partir das figuras dos sargentos Barnes e Elias. 

Entre os autores responsáveis por nortear a construção deste trabalho, é possível 

destacar, primeiramente, Paulo G. Fagundes Vizentini, que ajudou a propiciar uma síntese dos 

fatos históricos relacionados à Guerra do Vietnã. Jacques Aumont, Francis Vanoye e Anne 
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Goliot-Lété, além de Graeme Turner, foram os responsáveis por fornecer conhecimento 

relacionado à linguagem cinematográfica, material necessário à compreensão do objeto de 

pesquisa como representação fílmica. Este último, além disso, facilitou a condução da análise 

de Platoon e consequente decodificação dos significados nele presentes. Robert Rosenstone 

oferece auxílio na discussão a respeito da validade de Oliver Stone como um cineasta 

historiador, enquanto Albert Auster e Leonard Quart, que além de serem essenciais na 

construção da recapitulação a respeito das diversas obras cinematográficas norte-americanas 

que abordaram as guerras nas quais o país se envolveu, ofereceram importante aporte 

específico a respeito do objeto de pesquisa. A pretensão de aprofundar-se em tal estudo 

ocorreu a partir dessa contextualização já oferecida por outros autores de maneira mais geral, 

sem deixar de lado a compreensão historiográfica da guerra, abordada múltiplas vezes pelos 

mais variados autores. 

É importante também, antes de prosseguir, estabelecer algumas convenções a fim de 

facilitar a leitura e a compreensão do texto. Em vários momentos serão citados diversos 

filmes; quando estes apresentarem título em versão nacional, serão assim citados, tendo seu 

título original incluso entre parênteses, acompanhado do ano de lançamento, apenas na 

primeira menção. Quando não tiverem, serão citados apenas com seus títulos originais. 

Considerações finais e referências completam a monografia. 
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2. CONTEXTUALIZANDO HISTORICAMENTE O OBJETO DE ANÁLISE 

 

Antes de iniciar a discussão a respeito de como Platoon representou a Guerra do 

Vietnã e contribuiu para sua compreensão, representação e memória ao exibir sua ótica a 

respeito do conflito e das pessoas que nele se envolveram, faz-se necessário contextualizá-lo. 

Neste capítulo, primeiramente pretendo efetuar uma recapitulação histórica, englobando desde 

a formação do cenário que acabou por levar ao conflito, passando pelo recrudescimento das 

ações no país asiático, até o término das hostilidades, culminando com a derrota norte-

americana. Paulo G. Fagundes Vizentini é o autor que orienta esse segmento, através de suas 

obras “Da guerra fria à crise: relações internacionais do século XX” (2006) e “Guerra do 

Vietnã: descolonização e revolução” (2006). 

Após essa recapitulação, estabelecerei uma linhagem temporal exemplificando a 

íntima relação do cinema norte-americano com os conflitos armados nos quais o país tomou 

parte no decorrer dos últimos séculos, desde a Guerra de Secessão até o Vietnã, explanando a 

transformação dos filmes que se apropriaram dessa temática, tendo como principal base os 

estudos empreendidos por Albert Auster e Leonard Quart em “How the war was remembered: 

Hollywood and Vietnam” (1988). 

 

2.1. CONTEXTUALIZANDO A GUERRA DO VIETNÃ 

 

 A Guerra do Vietnã é um dos conflitos mais importantes ocorridos no século XX após 

as duas grandes guerras mundiais. Com um saldo final estimado em cerca de um milhão e 

trezentos mil vietnamitas mortos, além de cinquenta e oito mil norte-americanos (entre mortos 

e desaparecidos)
1

, ela representou o ápice da Guerra Fria, estado de oposição mútua 

protagonizado pelos governos norte-americano e soviético, que consistia em uma competição 

política e militar, no qual o principal objetivo era exercer cada vez mais sua influência nos 

mais remotos pontos do globo e espalhar seu poderio e modelo econômico. De um lado, o 

capitalismo, encabeçado pelos Estados Unidos. Como oposição, o comunismo, representado 

pela União Soviética. 

                                                           
1
 Disponível em < http://www.vietnamgear.com/casualties.aspx>. Acesso em 19 out. 2011 
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Os norte-americanos, vencedores incontestes da Segunda Guerra Mundial, emergiram 

após o término do confronto como a maior potência mundial sob os mais diversos aspectos, 

pois 

[...] ele reativou e expandiu seu parque industrial, absorveu a enorme massa de 

desempregados dos anos 30, além do país sofrer poucas perdas humanas e 

praticamente nenhuma destruição material. Sua economia tornou-se mundialmente 

dominante, respondendo por quase 60% da produção industrial de 1945, posição 

reforçada pela semidestruição de seus rivais (Alemanha, Itália e Japão) e 

enfraquecimento dos aliados capitalistas (França e Grã-Bretanha), que se tornavam 

devedores dos EUA. (VIZENTINI, 2006a, p. 12) 

 

Do outro lado, a União Soviética havia sofrido “[...] perdas colossais: mais de 20 

milhões de mortos [...], além da destruição de dois terços da economia do país” (VIZENTINI, 

2006a, p. 13). Entretanto, o papel decisivo que exercera na derrota da Alemanha nazista havia 

lhe trazido prestígio diplomático e militar, rendendo uma grande influência ao redor de suas 

fronteiras. “O fortalecimento da esquerda em todo mundo e a presença do Exército Vermelho 

no centro da Europa e no Extremo Oriente também acentuavam o poderio soviético” 

(VIZENTINI, 2006a, p. 13), que viu sua preponderância se estender ainda mais nas décadas 

subsequentes com o surgimento de notáveis movimentos revolucionários ao redor do globo, 

em especial no Terceiro Mundo, destacando a força da esquerda, inspirada e/ou apoiada pelos 

soviéticos, sendo a luta vietnamita uma das mais importantes. 

Essa “competição” entre Estados Unidos e União Soviética, além de permear a política 

interna e externa desses países, tinha sua maior manifestação na corrida tecnológica e 

armamentista patrocinada por orçamentos astronômicos, com a intenção de sempre estar à 

frente de seu rival, não importando qual fosse o preço. Talvez o maior exemplo da competição 

tecnológica protagonizada por essas duas nações tenha sido a corrida espacial, acirrada 

quando a União Soviética lançou o primeiro satélite artificial à órbita da Terra, o Sputnik I, 

em 1957. Isso levou a avanços ainda maiores dos dois lados, como o lançamento da primeira 

missão tripulada, em 1961, também pela URSS, tendo elevado Yuri Gagarin ao posto de 

primeiro cosmonauta, e culminando com a chegada do homem à Lua em 1969, dessa vez 

pelas mãos dos Estados Unidos. 

Esse foi o lado “pacífico” da competição protagonizada por EUA e URSS. Por mais 

que por algumas vezes o conflito direto entre essas duas potências parecesse inevitável, ele 

nunca se operou na prática. Ambas as nações eram prudentes o suficiente para saber que lutar 

em seus próprios territórios seria a pior decisão a ser tomada. Sendo assim, a corrida 
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armamentista entre os dois países sempre foi colocada em prática em outros territórios. O 

primeiro dos conflitos pós-Segunda Guerra Mundial opondo os rivais foi a Guerra da Coreia, 

ocorrida de 1950 a 1953, para a qual os Estados Unidos enviaram suas tropas em apoio à 

Coreia do Sul, e a União Soviética apoiou a Coreia do Norte. 

Entretanto, o maior confronto armado envolvendo as duas potências polarizadoras do 

globo foi sem dúvida a Guerra do Vietnã, também conhecida como Segunda Guerra da 

Indochina; segunda pelo fato de que as hostilidades no Sudeste Asiático já existiam muito 

antes da entrada efetiva dos norte-americanos no conflito. Colônia da França desde 1885, e 

formando aquilo que se conhecia como Indochina Francesa junto aos vizinhos Laos e 

Camboja, o país viu-se forçosamente levado a participar da luta durante a Segunda Guerra 

Mundial quando foi invadido pelo Japão em 1940. Células de resistência floresceram entre a 

população local, e, principalmente, foi trazido à tona o sentimento nacionalista, em busca de 

uma pátria vietnamita livre. 

Com a derrota japonesa e o consequente final da Segunda Guerra Mundial, o Vietnã 

teve sua independência decretada por Ho Chi Minh, aproveitando-se da ausência do poderio 

colonial francês. Apoiado pela China e pela União Soviética, Ho Chi Minh havia sido o 

fundador do partido comunista local, e seguiu instruções soviéticas de tentar uma 

reaproximação com a França, que reconheceu o país como um Estado livre entre a União 

francesa, porém, as relações foram se desgastando e, em 1946, o Vietnã efetivou seu primeiro 

ataque contra os franceses. Ainda com recursos escassos em função das sequelas deixadas 

pela Segunda Guerra Mundial, a França buscou apoio em outras nações, e encontrou nos 

Estados Unidos um parceiro a fim de apoiar sua máquina de guerra. Dessa maneira, os EUA 

chegaram a financiar cerca de 80% dos recursos para a Primeira Guerra da Indochina, que não 

envolveu apenas o Vietnã, mas também Camboja e Laos. 

Em 1954, ocorreu a batalha decisiva que selou a sorte da França. Em Dien Bien Phu, 

no Noroeste do Vietnã, foi travada a luta que definiu a saída francesa da Indochina. 

Comandados pelo general Vo Nguyen Giap, os vietnamitas neutralizaram a chegada de 

suprimentos para as tropas francesas pela via aérea e os derrotaram. Assim, foi 

definitivamente conquistada a independência não apenas do Vietnã, mas também do Laos e 

do Camboja. Ainda no mesmo ano, foi celebrado o Acordo de Genebra que, além de 

oficializar o cessamento das hostilidades, dividiu o Vietnã em dois países, tendo como base o 

paralelo 17º N: o Vietnã do Sul, capitalista, sob o governo do imperador Bao Dai, e o Vietnã 
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do Norte, comunista, liderado por Ho Chi Minh. “Os católicos do norte e os soldados 

vietnamitas do exército francês com suas famílias, 870 mil pessoas aproximadamente, cruzam 

o paralelo 17 rumo ao sul” (VIZENTINI, 2006b, p. 45). Esse fato foi utilizado como 

instrumento de propaganda norte-americana, indicando um suposto totalitarismo e 

revanchismo do norte, agora batizado como República Democrática do Vietnã. No sentido 

oposto, a maioria dos guerrilheiros que lutaram contra os franceses migrou para o Vietnã do 

Norte, mas deixando várias células no Sul, mantendo sua força política, em especial nas áreas 

rurais, atitude que mais tarde se mostraria acertada do ponto de vista comunista, pois 

beneficiou o fortalecimento dos nortistas dentro de território inimigo.  

Também, em 1954, foi formulada pelo presidente norte-americano Dwight 

Einsenhower a Teoria do Dominó, que afirmava que, com a queda de um país nas mãos do 

comunismo, o próximo também cairia e assim por diante, dominando todo o Sudeste Asiático. 

Motivado por essa teoria, a presença dos Estados Unidos começou a se fazer mais efetiva no 

Vietnã do Sul. “Conselheiros militares” passaram a ser enviados para o país, prestando os 

mais diversos serviços, entre eles o treinamento do exército sul-vietnamita. 

Em 1955, o primeiro ministro sul-vietnamita Ngo Dinh Diem liderou um golpe de 

Estado que derrubou o então imperador Bao Dai, e organizou uma república ditatorial, que 

recebeu apoio norte-americano, executando principalmente uma política repressiva, com a 

preocupação de conter a expansão comunista. O Acordo de Genebra, que previa eleições 

gerais para julho de 1956, a fim de promover uma nova unificação do Vietnã, foi 

completamente ignorado, dada a obviedade da vitória de Ho Chi Minh caso o pleito fosse 

executado. “E os acordos de Genebra? A este respeito, Washington lembrará que não os 

assinou, e Diem dirá cinicamente que seu regime nada tem a ver com eles, pois foram 

assinados pelo antigo Reino do Vietnã (de Bao Dai)...” (VIZENTINI, 2006b, p. 46). 

A violenta repressão, associada aos gastos militares e à estagnação da economia, fez 

com que surgissem movimentos de oposição, destacando-se a Frente de Libertação Nacional 

(FLN) e seu braço armado, a guerrilha vietcongue (nome cunhado pelo inimigo), fruto das 

células que permaneceram no Vietnã do Sul após a divisão do país. Além disso, outro motivo 

de revolta era o grau de corrupção presente na administração de Diem, bem exemplificado 

pelo escancarado nepotismo: 

O verdadeiro núcleo de poder do regime era a própria família Diem [...]. 

Praticamente todos os cargos importantes eram ocupados pela família: o irmão, Ngo 

Dinh Nhu era chefe das duas organizações partidárias; a cunhada presidia a liga 
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feminina e o parlamento fantasma. Ngo Dinh Can, outro irmão, era uma espécie de 

vice-rei em Hué e tinha sua própria polícia secreta. O arcebispo Ngo Dinh Thuc, 

também seu irmão, e uma irmã, dominavam a maioria das empresas na Cochinchina 

(Nam Bo) e Anam (Trung Bo), respectivamente; o irmão Ngo Dinh Luyer era 

embaixador em Londres, e o pai da senhora Nhu era embaixador em Washington 

[...]. (VIZENTINI, 2006b, p. 45) 

 

A força da FLN determinou a entrada definitiva dos Estados Unidos no conflito, 

enviando cada vez mais “conselheiros militares” ao Sudeste Asiático, encarregados de treinar 

o exército local no combate contra os vietcongues. Apenas em 1957, os insurgentes 

assassinaram mais de 400 oficiais sul-vietnamitas, incluindo vários administradores, 

especialmente prefeitos, mas foi somente em 1964 que a presença do Exército norte-

americano tornou-se realmente massiva e a guerra entrou em sua fase mais sangrenta. Até 

então, o confronto estava restrito ao Vietnã do Sul, opondo esse país à FLN. Foi um incidente 

até hoje mal explicado, ocorrido no Golfo de Tonquim, na costa do Vietnã do Norte, que fez 

com que os Estados Unidos deflagrassem guerra total contra os norte-vietnamitas, que até 

então limitavam-se a prover armas e alimentos aos vietcongues, sem interferir diretamente 

com seu próprio exército: 

Dia 2 de agosto de 1964, o destróier Maddox entra em águas territoriais da RDV e 

troca tiros com duas lanchas vietnamitas. Esta provocação, tantas vezes usada contra 

outros países, destinava-se a testar e preparar a opinião pública dos Estados Unidos, 

para o desencadeamento da terceira etapa, ou guerra limitada. (VIZENTINI, 2006b, 

p. 59) 

 

Sob o pretexto desses ataques a embarcações norte-americanas no Golfo de Tonquim, 

em agosto de 1964, os EUA iniciaram suas operações no Vietnã do Norte, promovendo, em 

princípio, bombardeios a fim de neutralizar a ajuda enviada pelos norte-vietnamitas à FLN. 

De março de 1965 a novembro de 1968, essas operações despejaram cerca de um milhão de 

toneladas de bombas, mísseis e foguetes em solo vietnamita. 

A presença norte-americana passou a ser cada vez maior, contando com centenas de 

milhares de soldados em solo. Coreia do Sul, Austrália, Nova Zelândia, Filipinas e Tailândia 

aliaram-se aos Estados Unidos e também enviaram tropas para o Vietnã. “Os GIs (soldados 

americanos), que em 1965 somavam vinte e cinco mil no país, atingiram seiscentos mil em 

1968” (VIZENTINI, 2006b, p. 61). Porém, com o passar dos anos, tornava-se crescente e 

óbvio o fracasso da intervenção norte-americana. A opinião pública, cada vez mais contrária à 

presença dos EUA no Vietnã, era mordaz, o que refletia na contracultura vigente na época. 

Literatura, cinema, música, todo tipo de arte estava sob a influência negativa da guerra. A 
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crença de que os governantes mentiam para a população a fim de tentar arrebanhar sua 

confiança era cada vez mais uma certeza. Por trás dos objetivos mais óbvios de combater o 

comunismo e estabelecer relações com um país em posição geopolítica estratégica, 

[...] a guerra visava aterrorizar as revoluções do Terceiro Mundo, reforçar a 

hegemonia americana sobre seus próprios aliados (que começavam a preocupar-se 

mais com negócios que com a Guerra Fria), além de dar vazão à indústria 

armamentista e à economia dos Estados Unidos. (VIZENTINI, 2006b, p. 62) 

 

Talvez o mais importante movimento que deflagrou a derrota norte-americana no 

conflito, a Ofensiva do Tet (o ano novo lunar chinês), iniciada em 31 de janeiro de 1968, 

representou uma demonstração de grande estratégia por parte dos norte-vietnamitas e da FLN. 

Quando todos acreditavam que ocorreria uma trégua temporária, em função das 

comemorações do Tet, mais de cem cidades no Vietnã do Sul foram atacadas, incluindo a 

capital Saigon, onde até a embaixada dos Estados Unidos e o quartel do general William 

Westmoreland, comandante das forças norte-americanas de 1964 a 1968, foram tomados de 

assalto. Apesar de responder aos ataques, eliminando a maioria dos guerrilheiros vietcongues, 

a resposta foi tão desproporcional que muitas vezes reduziu as cidades atacadas a ruínas: 

Então, de repente, a FNL mostrava que não havia um único local seguro no Vietnã 

do Sul, e que podia atacar todo o país simultaneamente, com uma precisão 

cronométrica. Isto quando os protestos contra a guerra começam a crescer nos 

Estados Unidos. Não se trata apenas de pacifistas, jovens convocados e suas 

famílias, mas também de políticos preocupados com o desperdício de recursos sem 

resultados palpáveis, num momento em que a economia americana começa a 

apresentar sinais de fadiga. (VIZENTINI, 2006b, p. 66-67) 

 

A partir de então, e mais especialmente após a eleição de Richard Nixon como 

presidente norte-americano em 1969, sucedendo Lyndon Johnson, houve um retrocesso nas 

ações militares realizadas pelos Estados Unidos. Teve início uma política de vietnamização do 

conflito, gradativamente diminuindo a quantidade de soldados norte-americanos no país e 

investindo no treinamento do exército local e seu aparelhamento. Mais que simbolizar o 

desgaste dos EUA após anos de luta infrutífera, essas medidas refletiam o estado em que se 

encontrava o moral de suas tropas, que se amotinavam e desertavam de maneira alarmante, 

sem falar no elevado consumo de drogas. “Cerca de 30% dos soldados encontram-se viciados 

em drogas em 1969, atingindo 60% em 1971” (VIZENTINI, 2006b, p. 68). 

Entretanto, apesar do número de soldados em solo ter diminuído, os Estados Unidos 

continuaram investindo fortemente no uso da tecnologia para policiar diversas áreas suspeitas 
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e executar bombardeios. Foi assim, com a intenção de destruir rotas que serviam de caminho 

para o abastecimento da FLN e arrasar seus supostos santuários, que o exército norte-

americano ordenou ataques secretos a áreas do Camboja (que havia declarado sua 

neutralidade desde 1955) e do Laos, ampliando os focos de luta e impactando diretamente na 

política interna desses países, inclusive levando a um golpe militar no Camboja (apoiado 

pelos EUA), depondo o príncipe Sihanuk. 

Com a intenção de agradar a opinião pública e garantir sua reeleição, Nixon levou 

adiante a política de vietnamização da guerra, incluindo negociações com o Vietnã do Norte 

através do conselheiro de Estado para segurança nacional Henry Kissinger. Finalmente, em 27 

de janeiro de 1973, com Nixon já reeleito, foram assinados os Acordos de Paz de Paris, que 

colocaram fim à intervenção direta dos Estados Unidos no confronto e decretaram uma trégua 

temporária, que durou menos de um ano.  

No início de 1974, os termos dos Acordos de Paris já não se faziam mais efetivos, e as 

hostilidades haviam sido restabelecidas. Contudo, a ajuda financeira norte-americana se fazia 

gradativamente menor, especialmente após o estouro do escândalo Watergate, que culminou 

com a renúncia de Richard Nixon à presidência, como explica Vizentini: 

A consequência imediata é a queda da ajuda americana de mais de um bilhão de 

dólares no exercício 72/73 para setecentos milhões no exercício 1973/74. O 

resultado é a estagnação do Exército sul-vietnamita, a redução do seu poder de fogo 

e a adoção de uma tática defensiva. (VIZENTINI, 2006b, p. 74) 

 

Em função disso e do progressivo crescimento da FLN, que sucessivamente foi 

ocupando porções do território sul-vietnamita, incluindo grandes cidades, a situação se 

tornava cada vez mais desesperadora para os líderes do Vietnã do Sul, que se viram 

envolvidos pela estratégia militar inimiga. Ao perceber que o interesse norte-americano no 

conflito não estava se reacendendo, o Vietnã do Norte e os vietcongues passaram a executar 

manobras cada vez mais ousadas contra os cada vez menos organizados sulistas, que 

acabariam por culminar na Campanha de Ho Chi Minh. Última ofensiva perpetrada durante a 

guerra, a campanha encaminhou o confronto para seu fim após a queda de Saigon, capital sul-

vietnamita, em 30 de abril de 1975, determinando a reunificação do Vietnã sob o jugo 

comunista e o fim de um período de guerra que já excedia três décadas. Mais que isso, marcou 

o triunfo de uma nação subdesenvolvida sobre a maior potência política e militar do planeta, 
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unindo a resistência de seu povo a uma revolução social que marcaria a humanidade e serviria 

de modelo para outras insurreições ocorridas ao redor do mundo. 

 

2.2. DA SECESSÃO AO VIETNÃ: A GUERRA NO CINEMA NORTE- 

AMERICANO 

 

A história dos Estados Unidos confunde-se com a das guerras nas quais se envolveu, 

interna e externamente. Como nação, foi através de uma guerra contra os colonizadores 

ingleses que o país nasceu, conquistando sua independência através da luta armada. O cinema 

norte-americano, refletindo essa realidade, caminhou lado a lado com a história, retratando 

nas telas os conflitos vivenciados pelos Estados Unidos. Mais do que isso, os filmes ajudaram 

a construir para os espectadores a imagem de seus combatentes, e, mais importante, de seus 

inimigos, de ingleses a comunistas: 

Em cada século, surgem um ou mais inimigos de fácil caracterização. A começar 

pela fenomenologia da cor rubra: os casacas vermelhas ingleses no XVIII, os peles 

vermelhas no XIX e os comunistas vermelhos no XX. Todos eles cercam e desafiam 

a cidade sobre a colina, a excepcionalidade que os norte-americanos se crêem 

portadores. (KARNAL, 2010, p. 23) 

 

O interesse histórico em determinada guerra demonstrado pela população norte-

americana, mesmo após décadas ou até séculos de sua ocorrência, a ponto de motivar o 

sucesso de películas a seu respeito, é sintoma do quanto a discussão do tema é importante no 

país. Tomo por exemplo o primeiro conflito armado abordado pelo cinema dos Estados 

Unidos, a Guerra de Secessão: 

[...] após cento e quarenta e cinco anos do término do conflito, este continua a ser 

um tema polêmico e que desperta diferentes emoções e reações em grupos sociais 

tanto da região norte quanto do sul do país. O expressivo número de obras, entre as 

quais as produções cinematográficas, que retratam o conflito sob os mais variados 

ângulos, revelam a importância da guerra civil estadunidense, uma vez que o 

número de consumidores e o sucesso destes produtos no mercado evidenciam o 

interesse massivo sobre esta questão. (FERREIRA, 2010, p. 77) 

 

 Foi com uma película abordando esse confronto que se estabeleceu o gênero “filme de 

guerra” na história do cinema norte-americano. “Pode-se traçar suas origens no avô de todos 

os filmes épicos modernos, O Nascimento de Uma Nação (The Birth of a Nation, 1915)” 
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(AUSTER e QUART, 1988, p. 2)
2
, realização do diretor D.W. Griffith. Apesar de seu 

conteúdo pacifista, evidenciado em sua cena final, na qual o deus da guerra fenece diante do 

príncipe da paz, é inegável sua importância para o desenvolvimento das obras posteriores a 

respeito do tema. Um dos aspectos mais importantes é a construção de heróis virtuosos, no 

caso a Ku Klux Klan (algo hoje em dia visto como absurdo, mas plausível para a época na 

qual o filme foi realizado), e a representação dos personagens rivais como possuidores de 

características intrinsecamente más, dados à corrupção e à barbárie, caso dos negros e dos 

nortistas que se aproveitaram da necessidade de reconstrução do Sul (derrotado na guerra) 

para lucrar. Não à toa, apesar de ter sua exibição proibida em muitas cidades, O Nascimento 

de Uma Nação agradou imensamente a grupos racistas, cuja ideologia dialogava com o 

conteúdo apresentado na tela: 

[...] o filme exerceu uma nefasta influência no sentido de propiciar um 

ressurgimento do movimento racista, que atingiu seu auge na década de 20. Além 

disso, inspirou a estética das vestimentas e rituais dos quais se valeram os novos 

membros da KKK, o que pode ser percebido na série de passeatas pelas ruas de 

Washington promovidas pela organização disseminadora do terror. Tal realidade 

explicita tanto a influência que a narrativa cinematográfica pode exercer sobre o 

cotidiano social, como que o racismo e a integração dos negros na sociedade 

estadunidense estavam longe de ser resolvidos. (FERREIRA, 2010, p. 83) 

 

 Essa oposição “bem versus mal” daria a tônica da quase totalidade dos filmes de 

guerra produzidos nas décadas imediatamente posteriores, algo logo retratado nas películas 

que denotam o grande confronto armado do início do século XX, a Primeira Guerra Mundial. 

Títulos como The Kaiser, the Beast of Berlin (de Rupert Julian, 1918) e The Prussian Cur (de 

Raoul Walsh, 1918) representavam os inimigos alemães como “[...] rudes e brutais vilões – 

uma raça em separado, caracterizada por uma cobiça pelo poder e um descontrolado desejo de 

estuprar, pilhar e assassinar” (AUSTER e QUART, 1988, p. 3)
3
. O diretor D.W. Griffith 

também contribui com a caracterização do inimigo como portador de maldade intrínseca, 

descrevendo os alemães como “[...] bárbaros que atacam mulheres e assassinam pessoas 

inocentes” (AUSTER e QUART, 1988, p. 3,)
4
, através de Hearts of the World (1918). Mesmo 

a comédia Carlitos nas Trincheiras (Shoulder Arms, 1918), de Charles Chaplin, ridiculariza o 

inimigo, mostrando-o como desastrado, sucumbindo facilmente às ingênuas artimanhas 

engendradas pelo recruta interpretado por Chaplin. 
                                                           
2
 “One can clearly trace its origins to that grandfather of all modern film epics, Birth of a Nation (1915).” 

(tradução do autor) 
3
 “[...] coarse and brutal villains – a separate race characterized by a lust for power and an uncontrolled desire to 

rape, pillage and murder.” (tradução do autor) 
4
 “[...] barbarians who attack women and murder innocent people.” (tradução do autor) 
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Com o término da Primeira Guerra Mundial, a estereotipização deu lugar a um 

sentimento de desilusão com a guerra, levando às telas discussões mais complexas a respeito 

da realidade vivenciada pelos combatentes. Uma das primeiras e mais marcantes obras a 

apresentar esse ponto de vista foi o drama The Big Parade (1925), de King Vidor, cujas 

[...] forças eram nem políticas nem psicológicas – ele nunca questionou a base 

política da Primeira Guerra Mundial nem a natureza da própria guerra. Ao invés 

disso, retrata seu protagonista, Jim Apperson (John Gilbert), como transformado 

pela experiência na guerra de um rico e ocioso parasita a um rapaz rústico e comum, 

assim sustentando o velho clichê a respeito da capacidade que o exército tem de 

moldar o caráter e criar homens. (AUSTER e QUART, 1988, p. 3)
5
 

 

 Influenciados por The Big Parade, seguiu-se a produção de uma quantidade de filmes 

que, em maior ou menor nível, externaram sentimentos de caráter pacifista, sendo um dos 

mais célebres o premiado Nada de Novo no Front (All Quiet on the Western Front, 1930), 

dirigido por Lewis Milestone. Vencedora de dois prêmios da Academia de Artes e Ciências 

Cinematográficas (Oscars)
6
, a película, ao invés de focar na visão norte-americana da 

Primeira Guerra Mundial, baseia-se em uma obra do escritor Erich Maria Remarque, 

apresentando um grupo de adolescentes alemães que, insuflado pelo sentimento nacionalista 

externado por um professor em classe, decide alistar-se no exército germânico a fim de 

defender sua pátria, carregado de uma ingenuidade que se dissolve ao confrontar-se com a 

brutalidade experimentada nas trincheiras: 

O filme evoca poderosa e completamente uma guerra vazia de glória e heroísmo – 

apenas o assobio de foguetes e as explosões de armas de fogo, sinalizadores 

sinistramente iluminando o céu, corpos emaranhados em arame farpado, os 

intermináveis gritos dos feridos e buracos lotados de ratos. (AUSTER e QUART, 

1988, p. 4)
7
 

 

Através da apresentação de imagens fortes, exibindo a exaustão e os medos de uma 

massa praticamente anônima, sem voz, com exceção de seu protagonista, Paul Bäumer, Nada 

de Novo no Front deixa sua mensagem explicitamente pacifista, revelando que, antes de 

serem inimigos, as pessoas contra os quais lutavam eram seres humanos normais como 

                                                           
5
 “[...] strengths were neither political nor psychological – it never questioned the political basis of World War I 

nor the nature of war itself. Instead, it portrays its protagonist, Jim Apperson (John Gilbert), as transformed 

by the war experience from a rich, idle parasite into a rough-and-tumble, ordinary doughboy, thereby 

sustaining the old cliché about the army‟s capacity to shape character and to create men.” (tradução do autor) 
6
 Disponível em <http://www.imdb.com/title/tt0020629/awards>. Acesso em 15 out. 2011 

7
 “The film powerfully and starkly evokes a war devoid of glory and heroism – just whistling rockets and bursts 

of gunfire, flares eerily lighting up the sky, barbed wire with bodies entangled in it, the endless cries of the 

wounded, and dugouts overrun with rats.” (tradução do autor) 
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aqueles jovens que se alistaram em busca de um ideal, mas que alcançaram apenas a 

autodestruição. 

Após o lançamento de uma quantidade de obras que deram sequência à reflexão sobre 

a Primeira Guerra Mundial a partir de um viés pacifista, como Broken Lullaby (de Ernst 

Lubitsch, 1932) e The Road to Glory (de Howard Hawks, 1936), fechou-se o ciclo com o 

início de outro conflito armado de proporções ainda maiores, a Segunda Guerra Mundial. A 

vilanização dos inimigos, característica tão presente nas primeiras obras do gênero, entrou 

novamente em evidência com o surgimento de dois rivais bem definidos: os nazistas alemães 

e os japoneses. Apesar de todo o questionamento empreendido anteriormente sobre a validade 

de um confronto armado de tais proporções, a Segunda Guerra Mundial era dotada de 

motivações que a transformaram, segundo Auster e Quart (1988), em um conflito que não era 

visto nem por civis nem por soldados como absurdo e injustificado. O ataque japonês à base 

militar norte-americana de Pearl Harbor, situada no Havaí, que desencadeou a entrada dos 

Estados Unidos na guerra, serviu como estopim para tal motivação em diversas esferas: 

Pearl Harbor tornou os esforços de guerra palatáveis para a vasta maioria do público 

americano e, de fato, pessoas faziam alarde sobre o seu papel ou dos membros de 

suas famílias no conflito. [...] Os filmes holywoodianos do período estavam de 

acordo com a visão do público de que a guerra era um ato justo e necessário, lutada 

contra um inimigo perverso que ameaçava a civilização. (AUSTER e QUART, 

1988, p. 6)
8
 

 

Grande parte da motivação demonstrada pela população teve como fonte o cinema 

realizado no decorrer da Segunda Guerra Mundial, que executou uma importantíssima e 

questionável função: a de propagandista não apenas da justiça e da validade emanada pelo 

confronto, mas do american way of life
9
. “Durante os anos de 1942 a 1944, cerca de um terço 

dos filmes hollywoodianos fizeram referência a algum aspecto da guerra” (AUSTER e 

QUART, 1988, p. 6)
10

. Exibindo soldados e oficiais como uma massa abrangente, formada 

por pessoas de diversos grupos étnicos e sociais, obras como Gung Ho (de Ray Enright, 1943) 

e The Purple Heart (1944), do mesmo Lewis Milestone que fez Nada de Novo no Front, 

funcionaram como a tradução dos ideais de democracia, camaradagem e coragem, tão 

                                                           
8
 “Pearl Harbor made the war effort palatable to the vast majority of the american public and, in fact, people 

bragged about their own or their family members‟ parts in the conflict. […] The Hollywood films of the 

period were in accord with the public‟s view that the war was a just and necessary act, fought against an evil 

enemy who threatened civilization.” (tradução do autor) 
9
 Modo de vida norte-americano 

10
 “During the years 1942-44, nearly one-third of Hollywood‟s films concerned some aspect of the war.” 

(tradução do autor) 
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preciosos em época de guerra, através das atitudes de homens heróicos, dispostos a morrer na 

defesa da liberdade. Do outro lado, oponentes cruéis e traiçoeiros, desprovidos dos valores 

morais que moviam a “boa luta” norte-americana, dignos de ódio e desprezo. Essa 

caracterização está bem exemplificada em uma cena do filme Objective, Burma! (1944), de 

Raoul Walsh, quando 

[...] um polido jornalista veterano descobre os corpos de um grupo de soldados 

americanos massacrados pelos japoneses. Sua experiência dissolve-se 

instantaneamente, e ele raivosamente grita, „idiotas degenerados, imorais! Varram-

lhes da face da terra.‟” (AUSTER e QUART, 1988, p. 7)
11

 

 

 Se após o término da Primeira Guerra Mundial houve uma retração no sentido de 

abandonar clichês na abordagem de aliados e inimigos, apresentando o conflito de uma 

maneira mais próxima da realidade, com o encerramento da Segunda Guerra, o gênero 

também experimentou momentos de maior maturidade. Essa mentalidade gerou trabalhos 

mais comprometidos com a verdadeira situação dos combatentes, caso de obras como The 

Story of G.I. Joe (1945), do diretor William Wellman, que foi pioneiro em levar às telas 

combatentes que fugiam do estereótipo produzido por tantas películas anteriores: 

A infantaria de Wellman não é bem barbeada ou bem alimentada, e a guerra tem seu 

preço – todos estão esgotados pelo trabalho fatigante do dia-a-dia, um dos principais 

personagens sofre um colapso, e muitos morrem no decorrer da ação. Os soldados 

habitam um mundo negro, sombrio, e a qualidade subestimada do filme transmite 

belamente quão patética e trágica é a guerra. (AUSTER e QUART, 1988, p. 7)
12

 

 

 Alguns filmes penetraram ainda mais fundo no envolvimento norte-americano com a 

Segunda Guerra Mundial, e apresentaram um olhar crítico às relações humanas decorrentes do 

confronto. A Mundana (A Foreign Affair, 1948), dirigido por Billy Wilder, se passa na Berlim 

pós-guerra, e mostra soldados norte-americanos completamente entrelaçados em redes de 

contrabando e envolvidos com mulheres alemãs, incluindo uma ex-colaboradora dos nazistas: 

O filme recebe um convencional final hollywoodiano, mas as imagens dos soldados 

norte-americanos logo se esquecendo da natureza da guerra e perseguindo suas 

próprias necessidades e prazeres parecem bastante autênticas e claramente estão em 

                                                           
11

 “[...] an aging urbane newspaper-man-who-has-seen-it-all discovers the bodies of a group of American 

soldiers butchered by the Japanese. His world-weariness dissolves instantaneously, and he angrily cries, 

“Degenerate, immoral idiots! Wipe them off the face of the earth.” (tradução do autor) 
12

  “Wellman‟s infantrymen are not clean shaven or well fed, and the war takes its toll – all are exhausted by the 

day-to-day slogging, one of the major characters has a breakdown, and many die in the course of action. The 

soldiers inhabit a somber, dark world, and the film‟s understated quality beautifully conveys the pathos and 

tragedy of war.” (tradução do autor) 
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contradição com a retórica oficial de levar democracia aos alemães. (AUSTER e 

QUART, 1988, p. 8)
13

 

 

Levando em consideração o que foi apresentado a respeito da produção 

cinematográfica do gênero durante e após a Primeira Guerra Mundial, é tentador concluir que 

houve uma espécie de repetição em se tratando da Segunda Grande Guerra, visto que 

realizações de caráter propagandista foram seguidas de obras que buscaram estabelecer uma 

discussão menos identificada com as posições políticas norte-americanas, estabelecendo 

versões mais ricas em complexidade e menos calcadas na estereotipização. Entretanto, a 

maneira como o mundo se configurou no pós-Segunda Guerra fez com que essa repetição não 

ocorresse, ao menos não com tanta intensidade. A ascensão da União Soviética como grande 

potência econômica e militar e o consequente surgimento do estado de Guerra Fria, 

insuflando a rejeição e até mesmo o medo do comunismo no povo norte-americano, fizeram 

com que o estremecimento das relações diplomáticas entre os países também fosse transposto 

para a tela: 

Deste modo, ao invés de filmes que reavaliaram a guerra, se vê os filmes de guerra 

presos entre a demanda por propaganda patriótica caricatural e o desejo por 

conteúdo que verdadeiramente descreve a complexa natureza do período. Como 

resultado, os filmes de guerra oscilaram entre os dois polos, ou foram às vezes 

misturas esquizóides de ambos. (AUSTER e QUART, 1988, p. 8)
14

 

 

Como a Segunda Guerra Mundial foi seguida por um período de relativa paz, e as 

batalhas foram travadas no campo político e ideológico ao invés do militar, foi externando o 

temor pelo comunismo e por conspirações internacionais que os filmes de guerra seguiram 

seu fluxo. A perda do monopólio nuclear em 1949 (quando os soviéticos testaram com 

sucesso sua primeira bomba atômica) e a derrota dos chineses nacionalistas para os 

comunistas no mesmo ano foram fatores que entraram em conjunção com o estilo de filmes 

como The Red Danube (1949), de George Sydney, e I Was a Communist For the FBI (1951), 

dirigido por Gordon Douglas, obras que 

[...] eram carregadas de banalidades patrióticas e construídas sobre jogos morais 

simplórios onde a ideologia comunista nunca era definida ou explorada. Os bons 
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 “The film is given a conventional Hollywood ending, but the images of U.S. GIs quickly forgetting all about 

the nature of the war and pursuing their own needs and pleasures feels totally authentic and is clearly at odds 

with the official rhetoric of bringing democracy to the Germans.” (tradução do autor) 
14

 “Thus, instead of films that reevaluated the war, we see the war film caught between the demand for 

cartoonlike patriotic propaganda and the desire for content that truthfully depicts the complex nature of the 

period. As a result, war films oscillated back and forth between the two poles or were often schizoid blends 

of both.” (tradução do autor) 
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moços eram bravos, destemidos e virtuosos, enquanto comunistas eram inocentes 

emocionalmente perturbados ou implacáveis conspiradores e assassinos. (AUSTER 

e QUART, 1988, p. 9)
15

 

 

 Foi com o início da Guerra da Coreia (1950 – 1953) que o cinema encontrou 

novamente uma maneira de se materializar tendo como base um conflito militar nos moldes 

tradicionais. O primeiro da leva foi The Steel Helmet (1951), dirigido por Samuel Fuller, que 

apesar de apresentar a visão caricatural dos comunistas tão em voga no período, rica em 

selvageria, foi ainda mais fundo que seus antecessores ao retratar as pessoas que faziam parte 

das fileiras norte-americanas. Uma grande novidade presente em The Steel Helmet foi a 

abordagem da questão racial no interior das tropas, lembrando que na Coreia, pela primeira 

vez, houve a integração de brancos e negros nas mesmas unidades. 

 À Guerra da Coreia seguiu-se um período no qual os Estados Unidos, apesar de não 

estarem em confronto declarado contra outra nação, passaram a se envolver cada vez mais na 

questão indochinesa, patrocinando o esforço francês em lutar contra suas antigas possessões, 

em busca da retomada de sua soberania. Como relatado anteriormente, não tardou para que 

aquilo que se iniciou como o apoio a uma potência aliada se transformasse em um conflito 

tradicional de grandes proporções, e consequentemente em fértil temática para que produtores 

e diretores cinematográficos exercessem sua criatividade. Mas a Guerra do Vietnã apresentou 

uma diferença crucial em relação aos conflitos antecedentes nos quais os Estados Unidos se 

envolveram: o país não se sagrou vencedor. Mais do que isso: submerso em uma rede de 

mentiras, abusos, e tendo seu ápice em conjunção com a escalada da contracultura, o governo 

viu o apoio popular minguando a cada dia. 

 

 

 

2.3. O VIETNÃ NAS TELAS DO CINEMA 

 

                                                           
15

 “[...] were overloaded with patriotic platitudes and builted on simple-minded morality plays where Communist 

ideology was never defined or explored. The good guys were brave, fearless, and virtuous while Communists 

were either emotionally disturbed innocents or ruthless schemers and killers.” (tradução do autor) 
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Os filmes que se aproveitaram desse contexto apresentaram-se como um reflexo da 

desilusão do povo norte-americano com a situação enfrentada no país asiático e com as 

consequências observadas nos Estados Unidos: efeito negativo nos combatentes, os crimes de 

guerra... Nada foi poupado, apresentando retratos muito diferentes da explícita propaganda 

habitual à Primeira e à Segunda Guerra Mundial. Entretanto, ao contrário do que ocorrera 

anteriormente, quando tão logo tropas aportavam em terras distantes, películas já começavam 

a tomar forma, com o Vietnã foi diferente. Somente após o término das animosidades (e 

consequente derrota) é que o cinema começou a trabalhar o tema, atitude que se mostrou 

benéfica pela possibilidade de reflexão estendida e engendrada em diferentes esferas, como 

discutirei mais adiante. 

A exceção foi Os Boinas Verdes (The Green Berets, 1968), dirigido e estrelado por 

John Wayne, famoso por seus papéis em filmes de faroeste e por suas posições políticas 

conservadoras. Lançado no auge da guerra e contando com apoio militar formal, que forneceu 

veículos e material necessário à ambientação, Os Boinas Verdes passa longe do caráter crítico 

e reflexivo demonstrado posteriormente por outras obras, posicionando-se de maneira 

explícita como favorável ao conflito, usando a elite militar como “[...] bastiões da 

camaradagem, honra, decência e americanismo, lutando uma batalha às vezes pouco 

apreciada e ainda menos compreendida contra a agressão comunista” (AUSTER e QUART, 

1989, p. 31)
16

. A luta resume-se a um duelo digno do mais ingênuo faroeste, opondo 

mocinhos (norte-americanos) aos indígenas (vietcongues). Não existe discussão mais 

aprofundada. Mesmo as mortes são mostradas apenas como casualidades, sem receber maior 

atenção, com exceção à do sargento Petersen, que havia se afeiçoado a uma criança 

vietnamita, em mais uma demonstração do suposto caráter justo e afável dos combatentes 

norte-americanos. 

Faz-se necessário citar que, entre o lançamento de Os Boinas Verdes e a retomada da 

temática vietnamita pelo cinema anos depois, houve a realização de uma obra que se 

mostraria essencial para os rumos que os filmes de guerra tomariam dali em diante. 

Ambientado durante a Guerra da Coreia, M.A.S.H (1970) lançou como nunca antes um olhar 

crítico ao militarismo norte-americano, fazendo uso de inteligentes críticas calcadas no 

sarcasmo e na ironia. O tom anárquico do filme, que se desenrola na maior parte em um 

acampamento hospitalar itinerante, está em consonância com as mudanças culturais ocorridas 
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 “[...] bastions of camaraderie, honor, decency, and Americanism fighting an often little-appreciated and even 

less-understood battle against Communist aggression.” (tradução do autor) 
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na época, e inclui diversas referências sexistas, e ao uso de drogas e à subversão a valores 

tradicionais, como a religião, personalizados na figura dos oficiais superiores. Tão importante 

quanto isso é o fato de que o diretor Robert Altman omite ao máximo as referências 

geográficas que poderiam vir a identificar o ambiente como a Coreia, aproximando suas 

críticas do conflito que se desenrolava na época de sua produção e lançamento, a Guerra do 

Vietnã: 

A película nos fornece pouquíssimas informações a respeito de onde se encontra a 

unidade móvel hospitalar, e nenhuma em relação às causas, desenvolvimento e 

consequências do conflito. [...] A obra, adaptação de um relato autobiográfico com 

características de romance publicada em 1968 por um veterano da Guerra da Coreia, 

de Robert Altman, exibida nos cinemas em 1970 e com uma série de televisão a 

partir de 1972, reflete um espelho da Guerra do Vietnã (1964 – 1975), satirizando e 

criticando o conflito periférico mais significativo da Guerra Fria depois da quase 

eclosão da terceira guerra mundial na Coreia. (GONZAGA, 2010, p. 156) 

 

Foi a partir da segunda metade dos anos setenta que novos trabalhos, dessa vez 

apresentando um ponto de vista completamente diferente daquele presente em Os Boinas 

Verdes, começaram a ser produzidos. De filmes com orçamento e projeção mais modestas, 

como Os Rapazes da Companhia C (The Boys in Company C, 1978), dirigido por Sidney 

Furie, e Go Tell the Spartans (1976), de Ted Post, até outros de proporções épicas, como O 

Franco Atirador (The Deer Hunter, 1978), de Michael Cimino, e Apocalypse Now (1979), 

obra de Francis Ford Coppola, a época foi prolífica em retratar tipos diferentes de 

personagens que de alguma maneira se envolveram na guerra. 

Uma espécie de meio termo entre os supracitados é Amargo Regresso (Coming Home, 

1978), dirigido por Hal Ashby e estrelado por Jon Voight e por Jane Fonda (uma militante 

ferrenha contra a Guerra do Vietnã). Nele, o personagem de Voight, Luke Martin, interpreta 

um veterano do Vietnã, abalado física e psicologicamente. Vivendo em um hospital, 

paraplégico em razão de ferimentos sofridos no país asiático, Luke demonstra amargura e 

revolta, comportamento que vai se modificando à medida que se envolve com Sally Hyde, 

personagem de Fonda, voluntária no hospital e esposa de um fuzileiro naval que, na época, se 

encontrava no campo de batalha. Mas a mudança não necessariamente é dona de bons 

lampejos de realidade, e é digna de críticas: 

Luke passa de um aleijado amargurado, auto-destrutivo, totalmente dependente, para 

um deficiente bem ajustado, empático, politicamente e sexualmente ativo. Tão 

repentina é sua mudança para uma figura carinhosa, quase santa, que quase não 

temos senso do espaço de tempo que deve ter sido tomado ou dos sucessos, 
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fracassos e profundas frustrações que ele deve ter atravessado durante o processo de 

reabilitação. (AUSTER e QUART, 1988, p. 50)
17

 

 

Se em Luke Martin temos o exemplo do veterano que passou por um processo de 

difícil recolocação na sociedade norte-americana, em O Franco Atirador, o personagem de 

Robert De Niro, o operário Michael Vronsky, traz características bastante diferentes, 

aproximando-o de uma espécie de “super-homem”. De acordo com Hellmann (1982), através 

de elementos extraídos de outro gênero narrativo popular, as histórias de faroeste, De Niro e o 

diretor Michael Cimino constroem Michael Vronsky, incluindo uma associação muito 

próxima com a natureza e fortes laços de amizade, a adesão a um código de conduta pessoal, 

associado com a vida selvagem, além de uma série de recursos de sobrevivência que lhe 

permitem voltar com vida do Vietnã, mesmo tendo sido prisioneiro dos vietcongues junto ao 

amigo Nick Chevotarevich (Christopher Walken), onde ambos foram obrigados, pelos seus 

captores, a jogar roleta russa: 

[...] Michael torna-se uma representação da determinação, projetando um senso de 

invulnerabilidade pessoal e agindo como um pai e protetor para seus amigos. Na 

brilhante e manipuladoramente editada cena da roleta russa, que é cheia de 

poderosas tomadas de reação, um heróico e decidido Michael conduz a si mesmo e 

seus amigos para a liberdade, massacrando seus torturadores vietcongues. De certo 

modo, Michael é culpado aqui da mesma presunção que ajudou a projetar os Estados 

Unidos para o Vietnã em primeiro lugar. Mas nas condições apresentadas por 

Cimino, ele é um herói sobre-humano meramente fazendo o que é necessário. 

(AUSTER e QUART, 1988, p.60)
18

 

 

Porém, é em Apocalypse Now, segundo Auster e Quart (1988), que se encontra a 

apoteose do personagem “super-homem”. Para Hellmann (1982), o Vietnã é apresentado pelo 

diretor Francis Ford Coppola como um mundo surreal, uma projeção da sociedade norte-

americana, incluindo ícones da cultura da época (rock, surfe, drogas, coelhinhas da Playboy), 

onde o exército constituiria uma representação da corrupção e da falta de ética. O personagem 

de Martin Sheen, o capitão Willard, que recebe do exército a missão de, junto a uma pequena 
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 “Luke, for one, goes from an embittered, self-destructive, totally dependent cripple to a well-adjusted, 

empathetic, politically and sexually handicapped person. So swift is his change to a caring, almost saintly 

figure that we get almost no sense of the length of time it must have taken or of the successes, failures and 

profound frustrations that he must have undergone during the rehabilitation process. (tradução do autor) 
18

 “[...] Michael becomes an avatar of the Will, projecting a sense of invulnerability and acting as father and 

protector for his friends. In the brilliantly and manipulatively edited Russian roulette scene, which is filled 

with powerful reaction shots, a heroic, unwavering Michael wills himself and his two friends to freedom as 

they slaughter their NFL torturers. In a sense, Michael is guilty here of the same hubris that helped project 

the United States into Vietnam in the first place, But in Cimino‟s terms, he is a superhuman hero merely 

doing what is necessary.” (tradução do autor) 
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equipe, executar o coronel Kurtz (Marlon Brando), um militar que teria enlouquecido e estaria 

cometendo atos de extrema violência, é descrito como “[...] livre de afeto, que pode matar 

sem culpa e hesitação” (AUSTER e QUART, 1988, p. 66)
19

, ou seja, alguém moldado para 

executar sua tarefa dentro dos confins do inóspito território que teria que atravessar para 

chegar até Kurtz. 

Mas Willard não é o único a integrar o panteão de personagens notáveis extraídos de 

Apocalypse Now. Mais que Willard, Kurtz é a verdadeira encarnação do “super-homem”, 

“[...] que foi além dos limites do comportamento militar aceitável, estabelecendo seu próprio 

reino na selva.” (AUSTER e QUART, 1988, p. 68)
20

. Além dele, o tenente-coronel Kilgore 

(Robert Duvall) é outra figura notável, produto do belicismo, representante do desdém norte-

americano para com a vida dos vietnamitas, chegando ao absurdo de buscar a destruição 

completa de um vilarejo para tomar uma praia, que é propícia à prática do surfe. 

Apesar das diferenças explicitadas entre o sofrido veterano de Amargo Regresso e o 

“super-homem” de O Franco Atirador e Apocalypse Now, essa divisão não é necessariamente 

pré-requisito. Para provar essa hipótese, basta avaliar um filme de sucesso lançado em 1982, 

que inclusive apresentou grande repercussão no Brasil, Rambo – Programado Para Matar 

(First Blood). Nessa obra, o personagem de Sylvester Stallone, o ex-boina verde John Rambo, 

outrora premiado com altas condecorações por sua bravura, viaja até uma cidade interiorana a 

fim de visitar o último membro vivo de seu pelotão, para descobrir que ele havia morrido em 

decorrência de um câncer causado pela contaminação por agente laranja, arma química 

utilizada na Guerra do Vietnã. Ao tentar retornar, Rambo é acossado pelo xerife local e sofre 

o tipo de rejeição à qual os veteranos de guerra estavam acostumados após seu regresso da 

Ásia, sendo tratados como vagabundos, perdedores. Preso, Rambo é brutalizado por oficiais 

sádicos, a ponto de ter flashbacks de sua experiência como cativo dos vietcongues. “Esse 

tratamento o transforma na máquina de luta definitiva, com a qual quantidade alguma de 

policiais, guardas nacionais, helicópteros, armamento antitanque e até cães da raça doberman 

não conseguiam lidar” (AUSTER e QUART, 1988, p. 93)
21

. 

Apenas com a chegada de seu antigo comandante, o coronel Trautman (Richard 

Crenna), única pessoa a quem Rambo dá ouvidos, é que chega ao fim sua escalada de 
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 “[...] devoid of affect who can kill without guilt or hesitation.” (tradução do autor) 
20

 “[...] who has gone beyond the bounds of acceptable military behavior, set up his own kingdom in the jungle.” 

(tradução do autor) 
21

 “This treatment turns him into the ultimate fighting machine, with whom no amount of Police, national 

guardsmen, helicopters, antitank weapons and even Doberman Pinschers can‟t cope.” (tradução do autor) 
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violência, uma clara represália àqueles que o rejeitavam, não lhe davam emprego e o 

rotulavam como “matador de bebês”. Como bem dito pelo coronel Trautman, e reforçando o 

status de Rambo como “super-homem”, ele não foi lá para salvar Rambo, mas para salvá-los 

de Rambo. Auster e Quart (1988, p. 94) explicam que: 

Entre outras coisas, o personagem de Rambo combinou as duas metáforas 

cinematográficas setentistas do veterano ferido e do super-homem na mesma 

persona, sem qualquer insinuação de contradição ou ironia. Fazendo de Rambo 

simultaneamente um hippie vagabundo e um patriota mal compreendido, o super-

homem uniu as características externas daqueles que discordaram da guerra com as 

de quem lutou nela e a apoiou.
22

 

 

 Apesar dos exemplos citados até aqui terem sido bem sucedidos em sua intenção de 

explorar diversos aspectos da Guerra do Vietnã e de como ela afetou diferentes tipos de 

pessoas, nenhum deles trouxe, tendo em vista o prévio conhecimento adquirido a respeito da 

temática representada, uma aproximação tão grande com o dia-a-dia dos homens que 

combateram na guerra quanto Platoon (1986), meu objeto de análise. Veterano do Vietnã, o 

diretor Oliver Stone também escreveu seu roteiro, transformando a película em uma obra 

quase autobiográfica, retratando o amadurecimento dos jovens recrutas e a hierarquia natural 

que se forma através do convívio com os veteranos, além da vivência sob constante perigo. 

Além de se focar na representação dos personagens principais, ou seja, o “mocinho” Chris 

Taylor (Charlie Sheen), o líder carismático, sargento Elias (Willem Dafoe), e o líder 

implacável, sargento Barnes (Tom Berenger), Oliver Stone empresta feições bem definidas a 

diversos personagens secundários, representando com propriedade o microcosmo de um 

pelotão em serviço no país asiático: 

O que ele revela, além dos horrores do Vietnã, são os anônimos, da classe 

trabalhadora, oprimidos pela sociedade norte-americana, uma galeria de 

personagens que recebem um pouco mais de nuances e são tratados de 

maneira menos estereotipada e sentimentalizada do que a norma em filmes 

de guerra hollywoodianos. (AUSTER e QUART, 1988, p. 134)
23
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 “Among other things, the character of Rambo combined the twin 1970s movie metaphors of the wounded vet 

and the superman in the same persona without any hint of contradiction or irony. By making Rambo 

simultaneously into a hippie-drifter and a misunderstood patriot, the superman united the external 

characteristics of those who dissented from the war with those who fought in and supported it.” (tradução do 

autor 
23

 “What he does discover, besides the horrors of Vietnam, are the anonymous, working-class and underclass 

bottom dogs of U.S. society, a gallery of characters that are given a bit more nuance and treated less 

stereotypically and sentimentally than is the norm in Hollywood war films.” (tradução do autor) 
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Oliver Stone ainda dirigiria e escreveria o roteiro de mais dois filmes relacionados ao 

Vietnã: Nascido em 4 de Julho (Born on the Fourth of July, 1989), baseado na autobiografia 

de Ron Kovic, também veterano e ativista anti-guerra, e Entre o Céu e a Terra (Heaven and 

Earth, 1993), outra adaptação literária, dessa vez de duas obras de autoria da vietnamita Le 

Ly Hayslip, apresentando sua ótica do conflito e como ele alterou o curso de sua vida. Mas 

sua obra máxima ainda é Platoon, e é sua abordagem mais preocupada com o realismo social 

presente na guerra que motivam sua escolha como objeto de estudo. 

Tendo essas colocações em vista, refletindo as particularidades presentes nesses 

produtos cinematográficos e analisando seu discurso e sua repercussão na sociedade norte-

americana de sua época, observo a validade da pesquisa que empreendo. Mais que relacionar 

o conflito com o país asiático que foi palco da guerra, é necessário vislumbrar o Vietnã como 

uma apropriação da cultura norte-americana, um canal de manifestação que chegou a colocar 

em dúvida as ideologias do país, servindo como catalisador de mudanças políticas e sociais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. O CINEMA E A CRIAÇÃO DE NARRATIVAS 

 

Com a finalidade de empreender a análise da obra cinematográfica que é o objeto de 

estudo nesta monografia, é preciso muito mais do que assisti-la e avaliar seu conteúdo através 
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da simples perspectiva histórica, sem levar em conta as particularidades que o filme carrega 

como espaço de representação visual e sonora. Conhecer os elementos que fazem o cinema 

ser o que ele é, construindo narrativas e personagens através de uma linguagem própria, 

escolhendo “imagens em função de sua significação e de seu valor rítmico” (BETTON, 1987, 

p. 1), é essencial na tentativa de traduzir da tela para o papel as ideias que os profissionais 

responsáveis pela sua criação tentaram transmitir. Levando isso em consideração, faz-se 

necessário realizar uma exposição a respeito do conceito e dos modelos de narrativa e 

personagem cinematográfico, a fim de orientar o leitor e levar a cabo com propriedade o 

estudo das duas obras. A apresentação empreendida neste capítulo toma como base os estudos 

desenvolvidos por Jacques Aumont em “A estética do filme” (2008), Francis Vanoye e Anne 

Goliot-Lété em “Ensaio sobre a análise fílmica” (2008), Gérard Betton em “Estética do 

cinema” (1987), Beth Brait em “A Personagem” (1985), além de Graeme Turner, em 

“Cinema como prática social” (1987). 

O que é uma narrativa cinematográfica? Apesar de, na atualidade, a ideia de cinema 

estar atrelada quase automaticamente à exposição de narrativas, preferencialmente lineares, 

contando uma história com início, meio e fim, esse fato nem sempre foi uma realidade. A 

questão é que, quando de sua criação, o cinema não surgiu com a intenção de empreender 

narrativas através do suporte fílmico. Segundo Aumont, ele 

Poderia ser apenas um instrumento de investigação científica, um instrumento de 

reportagem ou de documentário, um prolongamento da pintura e até um simples 

divertimento efêmero de feira. Fora concebido como meio de registro, que não tinha 

a vocação de contar histórias por procedimentos específicos. (AUMONT, 2008, p. 

89) 

 

 Tanto é que os irmãos franceses Auguste e Louis Lumière, primeiros a projetar um 

filme para uma platéia em 1896, vislumbravam o cinema apenas como um aparato de 

pesquisa científica, a ponto de vender suas participações comerciais no invento em 1900.  

Mesmo outro pioneiro, o norte-americano Thomas Edison, famoso não apenas por suas 

invenções, mas pelo registro e aproveitamento comercial das mesmas, “[...] alegou que 

resolvera deixar a indústria do cinema logo que seu potencial como „proposta de um grande 

divertimento‟ se tornou claro” (TURNER, 1997, p. 11). 

Talvez ainda mais radicalmente, seja prudente afirmar que o primeiro grande fator a 

atrair a atenção das pessoas para o cinema na época de suas primeiras exposições públicas não 

foram as possibilidades que aquele novo invento trazia, mas sim a invenção em si, uma 
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novidade técnica em consonância com a já popularizada fotografia, contudo ainda sem uma 

finalidade suficientemente definida. Perante as formas estabelecidas de arte do final do século 

XIX e início do século XX, o cinema estava em clara desvantagem; dessa maneira, “foi em 

parte para ser reconhecido como arte que o cinema se empenhou em desenvolver suas 

capacidades de narração” (AUMONT, 2008, p. 91). 

Nos primórdios do cinema, a não-continuidade, e, consequentemente, a ausência de 

uma narrativa delineada, dava a tônica da produção. A preocupação com a construção de 

vínculos lógicos entre a sucessão dos diversos planos e as relações de causa e consequência 

ainda inexistia ou se dava de maneira muito primitiva, assim como o desempenho dos atores 

não possuía o equilíbrio necessário, variando entre estilos mais documentais e teatrais. 

Mesmo o sistema de distribuição dos filmes beneficiava a desconstrução e posterior 

reconstrução da película pelos mais curiosos e/ou exploradores. Ao invés de serem 

disponibilizadas via aluguel, as cópias para exposição eram vendidas, o que permitia a 

existência de versões diferentes da mesma obra, modificadas por pessoas que se aproveitavam 

de sua não-linearidade, provavelmente imbuídas da crença de “[...] que sua estrutura „aberta‟ 

autorizava esse gênero de prática” (VANOYE e GOLIOT-LÉTÉ, 2008, p. 24). 

Apesar de certamente não poder ser creditado como o único responsável pela 

instalação da continuidade narrativa no cinema, “com frequência, atribui-se a D.W. Griffith o 

mérito de ter elaborado a forma narrativa cinematográfica que vai servir de modelo a todo o 

classicismo hollywoodiano e europeu a partir de 1915” (VANOYE e GOLIOT-LÉTÉ, 2008, 

p. 25). Um dos importantes avanços orquestrados por Griffith foi o advento da montagem 

alternada, “[...] que permite montar alternadamente dois (ou mais de dois) eventos que se 

desenvolvem simultaneamente [...]” (VANOYE e GOLIOT-LÉTÉ, 2008, p. 26), abrindo um 

grande leque de possibilidades para a construção de continuidades mais complexas. Outra 

valiosa técnica introduzida por Griffith foi o insert, que consiste na inserção de um plano de 

detalhe (exemplo: close em uma arma), que “[...] dá uma informação importante ao 

espectador, ao mesmo tempo que sublinha seu impacto dramático [...]” (VANOYE e 

GOLIOT-LÉTÉ, 2008, p. 26). 

O pioneirismo do diretor de O Nascimento de Uma Nação veio acompanhado de fortes 

mudanças no modo de produção das obras, mais racionalizado, consequência da instituição e 

do crescimento dos grandes estúdios. Passar a encarar os filmes como produtos trouxe uma 

divisão de trabalho melhor definida e a consequente especialização, homogeneizando o 
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processo; “[...] tudo isso exige a existência de regras ou pelo menos de princípios que 

estruturem a elaboração do produto-filme, e isso tanto mais quanto o orçamento investido na 

produção era importante” (VANOYE e GOLIOT-LÉTÉ, 2008, p. 25). 

Dessa maneira, iniciou-se a formatação do filme de ficção como conhecemos hoje, 

cuja principal característica é a representação de uma história: “o cenário e os atores 

representam uma situação, que é a ficção, a história contada, e o próprio filme representa, na 

forma de imagens justapostas, essa primeira representação” (AUMONT, 1998, p. 100). 

Através de uma representação que busca primar pela fidelidade dos detalhes de maneira 

superior a qualquer outro suporte artístico antecessor, o cinema de modelo classicista passou a 

projetar nas telas histórias que se pautavam pela palpabilidade (não necessariamente um 

realismo, pois o componente fantástico nunca foi deixado de lado), formato que se tornou 

preponderante dali em diante, ajudando a consolidar o cinema como uma indústria do 

espetáculo. 

A subordinação das técnicas cinematográficas aos elementos que buscam trazer 

coerência e linearidade ao encadeamento das cenas e sequências contribuiu para a criação de 

uma sensação de familiaridade no espectador, que não teria que lidar com elementos 

estranhos à sua expectativa para com a narrativa. Disso, e de uma homogeneização dos estilos 

narrativos desenvolvidos pelo cinema, também partiu a instauração dos gêneros, sendo cada 

um possuidor de códigos, convenções e estilos em comum tanto na maneira de formatar seu 

conteúdo quanto na maneira de manifestar esse conteúdo através das técnicas 

cinematográficas. Pode-se definir gênero como: 

[...] um termo apropriado extraído dos estudos literários e empregado para descrever 

o modo como grupos de convenções narrativas (envolvendo trama, personagem e 

mesmo locais ou cenário) se organizam em tipos reconhecíveis de entretenimento 

narrativo – filmes de faroeste ou musicais, por exemplo. Os críticos ligados ao 

cinema de autor perceberam que esses conjuntos de convenções eram usados pelo 

público e também pelos cineastas. Portanto, devem exercer algum poder 

determinante sobre o que o diretor pode ou não pode fazer se, por exemplo, ele ou 

ela quisesse fazer algo que o público reconheceria como um filme de faroeste. 

(TURNER, 1997, p. 46) 

 

A construção dos gêneros como “[...] produto de uma tripla negociação entre público, 

cineastas e produtores [...]” (TURNER, 1997, p. 46) ajudou a reforçar o status do cinema 

clássico como uma mercadoria com consumidores bem definidos, que buscam em cada 

“prateleira” (gênero) o produto que melhor possa satisfazer suas necessidades. Isso fornece 
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mais uma razão para explicar o sucesso do padrão norte-americano além das linhas 

reducionistas, que creditam seu êxito a um esforço publicitário pós-produção. 

Apesar desse modelo ter se tornado predominante na produção cinematográfica das 

décadas posteriores e preponderante até hoje, é necessário citar que, mesmo na época, 

houveram reações a esse denominado classicismo. Correntes rebeldes surgiram pouco tempo 

após a instauração do modelo clássico como modus operandi. Mesmo a intelectualidade norte-

americana da época chegou a expressar certo preconceito com a produção local “[...] e uma 

acentuada preferência pelos filmes mais „expressivos‟ da Europa (isto é, que se apresentavam 

mais claramente como o enunciado de um artista)” (TURNER, 1997, p. 38). 

Uma das mais frutíferas vanguardas foi o cinema soviético dos anos 20. Engajados no 

movimento revolucionário que deu origem à União Soviética e recusando a estética e os 

objetivos comerciais hollywoodianos, cineastas locais como Vsevolod Pudovkin e Sergei 

Eisenstein utilizaram-se de especificidades na montagem para imprimir um ritmo distinto que 

não necessariamente oferecia referências espaço-temporais estáveis, criando novos 

significados a partir da combinação de tomadas, refletindo mais que a simples soma de suas 

partes. “Em seu conjunto, as histórias sempre são claras, mas nos detalhes os cineastas 

soviéticos preocupam-se menos em preservar a coerência e a continuidade dos encadeamentos 

espaço-temporais do que em despertar o espírito e a paixão do espectador” (VANOYE e 

GOLIOT-LÉTÉ, 2008, p. 29). 

Outro país que contou com um movimento de vanguarda foi a França, responsável 

pelo impressionismo. A fim de reagir contra o formato norte-americano, cineastas como Jean 

Epstein, Marcel L‟Herbier e Abel Gance, buscaram promover um cinema francês que se 

libertasse das convenções narrativas às quais a sétima arte estava subordinada, eximindo-a da 

obrigação de contar histórias. Utilizando-se dos mais diversos recursos visuais, tanto na 

filmagem quanto na montagem, sustentando o cinema através de suas próprias riquezas 

formais, algo que não conseguiu se manter por si: 

De fato, as leis do comércio e da indústria não permitem que se subtraia por muito 

tempo o cinema da narração. Esses cineastas (Louis Delluc, Germaine Dulac, Jean 

Epstein, Marcel L‟Herbier, Abel Gance) logo compreendem esse fato. Mas nem por 

isso renunciam às suas pesquisas formais e inserem, como contrabando, temas e 

variações visuais e ficções nas devidas condições [...]. (VANOYE e GOLIOT-

LÉTÉ, 2008, p. 31) 
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 Originados na Alemanha, a princípio no âmbito das artes plásticas, mas também 

representados por franceses, o dadaísmo e o surrealismo eram vanguardas que faziam uso de 

composições abstratas a fim de tratar de assuntos concretos, além de trazer a anarquia, a 

extravagância e a provocação como recursos. Outra corrente que teve gênese na Alemanha foi 

o expressionismo. Parte de um grande movimento que não abarcou apenas o cinema, mas as 

artes plásticas e a arquitetura, o expressionismo opunha-se ao realismo, criando um universo 

de formas exacerbadas. No cinema, isso se refletiu nos mais diversos aspectos, como a 

maquiagem, a construção de cenários e a iluminação, criando um universo indubitavelmente 

fictício, dotado de personagens estranhos e atípicos, tais quais os presentes em obras 

marcantes do gênero, como O Gabinete do Dr. Caligari (Das Cabinet des Dr. Caligari, 

1919), de Robert Wiene, e Nosferatu (Nosferatu, Eine Symphonie des Grauens, 1922), de 

F.W. Murnau. 

Esses movimentos vanguardistas acabaram por deixar de existir com o tempo, 

superados pela estética clássica, que, fomentada pela crescente produção hollywoodiana, 

beneficiou-se de uma rede de distribuição mais eficiente para atingir públicos cada vez 

maiores. Nem por isso as vanguardas deixaram de marcar a produção cinematográfica 

posterior à sua “extinção”: 

[...] por um ou outro de seus aspectos, infiltraram-se no cinema clássico e não 

cessaram de influenciar todo o cinema ulterior. Alguns exemplos, evidentemente 

indicativos: a utilização de primeiros planos e iluminações “patéticas”, à Eisenstein, 

encontra-se em As Vinhas da Ira (John Ford, 1940). Os recursos da montagem, dos 

cortes muito rápidos foram explorados amplamente por Hitchcock [...]. Quanto aos 

aspectos ideológicos da montagem soviética, são encontrados em alguns cineastas 

dos anos 30 (Vigo, A Propósito de Nice, 1929; Renoir, A Vida É Nossa) e 60 

(Godard, Tempo de Guerra). (VANOYE e GOLIOT-LÉTÉ, 2008, p. 33) 

 

 Pode-se creditar grande parte do sucesso e da predominância do modelo clássico 

norte-americano ao extenso aparato de produção, distribuição e publicidade fomentado por 

essa verdadeira indústria, epitomizada na forma do sistema hollywoodiano. Contudo, sem a 

sustentação através de narrativas atraentes aos espectadores, além da instauração de nichos 

através dos gêneros, é de se duvidar que houvesse potencial suficiente para manter esse 

domínio. Além disso, mesmo em épocas de descenso, como o final da década de 20, quando 

“[...] a indústria cinematográfica da Alemanha e da Rússia eram esteticamente influentes e 

assomavam como concorrentes, se não pela qualidade de seus filmes, pela capacidade de 

comercializá-los” (TURNER, 1997, p. 23), Hollywood adiantou-se quanto à introdução do 

som em seus trabalhos, ultrapassando os rivais. 
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Conviver com a narração é algo intrínseco das mais diferentes culturas existentes no 

planeta. Mesmo que as sociedades mais primitivas não tenham desenvolvido um estilo formal 

de narrativa, como o romance, isso não impede que ela esteja presente das mais diferentes 

maneiras. “O ato de contar histórias pode assumir várias formas – mitos, lendas, trovas, 

contos folclóricos, rituais, dança, relatos, romances, anedotas, teatro – e desempenhar funções 

sociais aparentemente diversas – do entretenimento à instrução religiosa” (TURNER, 1997, p. 

72). É através de narrativas, histórias contadas desde nossa primeira infância por nossos pais, 

lidas, ouvidas, relatadas e compartilhadas que construímos nossas impressões do mundo.  

 Mais do que isso, a permanência da validade do cinema como arte e entretenimento 

está vinculada com sua capacidade de renovação, agindo “[...] como um reflexo ou indicador 

dos movimentos da cultura popular do século XX” (TURNER, 1997, p. 11). Assim como os 

valores tidos como base para as relações humanas modificam-se com o passar do tempo, 

adaptando-se às evoluções nos mais diferentes âmbitos, sejam eles sociais, econômicos ou 

comportamentais, o cinema também aprendeu a se adaptar às mudanças, refletindo-as nas 

telas. Assistir uma obra realizada nas primeiras décadas do século XX pode trazer diferenças 

gritantes em relação a um filme produzido na atualidade no que tange à abordagem de 

aspectos semelhantes, e cabe ao espectador ter em mente que isso decorre justamente da 

modificação desses valores. Tal característica reforça a situação do cinema como uma válida 

testemunha da história através das implicações expressas em suas narrativas. Um exemplo 

bastante vivo do que tento explanar é a mudança de status que uma instituição antes tida como 

um dos principais agentes do chamado “final feliz” nas narrativas cinematográficas, o 

casamento, veio sofrendo no decorrer dos tempos:  

O significado do casamento, e portanto sua capacidade de proporcionar um desfecho 

feliz a uma narrativa, tem sido alterado por mudanças nas atitudes tradicionais para 

com os relacionamentos entre os sexos e nas ideologias que os sustentam. 

(TURNER, 1997, p. 82) 

 

 Esse provavelmente seja um exemplo com o qual pessoas de diferentes culturas 

possam se identificar, pois trata de uma problemática bastante ampla, de alcance quase 

universal. Entretanto, nem sempre os códigos de conduta retratados nas telas estão em 

consonância com as convenções com as quais estamos habituados. Dessa maneira, a 

decodificação dos diversos elementos apresentados no espaço fílmico está sujeita a 

percepções diversas, influenciadas pelo ambiente e sujeitas a analogias, tentando aproximar o 

que enxergamos na tela a algo presente em nosso cotidiano. Turner cita um exemplo de 
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representação que tem sua percepção intimamente ligada ao espaço geográfico ocupado pelo 

espectador: 

Um sotaque britânico de classe alta somado a um certo estilo de vestimenta e 

comportamento é codificado em muitos filmes de Hollywood como “inglês 

cômico”. Já na Grã-Bretanha é visto como uma visão explicitamente norte-

americana dos britânicos. (TURNER, 1997, p. 83) 

 

 Em outros casos, eventos criados nas próprias narrativas apresentam-se como 

portadores de uma codificação própria, praticamente “educando” o espectador para que, da 

próxima vez que o fato ocorrer, ele já esteja com sua percepção devidamente treinada e receba 

o evento com naturalidade. “Admitimos que nos filmes uma batida na cabeça pode causar 

amnésia, e que outra batida poderá curá-la” (TURNER, 1997, p. 83). Aceitamos naturalmente 

a omissão de partes do enredo a fim de que não se desperdice o tempo cinematográfico e ele 

não precise se equiparar ao tempo real: o tempo de deslocamento de um personagem do ponto 

A para o ponto B pode ser suprimido mostrando, primeiramente, o personagem deixando o 

ponto A, e, logo em seguida, cortando para a chegada do indivíduo ao ponto B, ou um 

compêndio de imagens: 

Em Butch Cassidy (Butch Cassidy and the Sundance Kid, 1969), o período de tempo 

entre a fuga dos Estados Unidos e a chegada à América do Sul é resumida numa 

série de fotografias que mostram a gangue desfrutando dos prazeres da cidade de 

Nova York. Isso preenche uma lacuna na narrativa e evoca um ânimo 

despreocupado que termina subitamente com a chegada na primitiva Bolívia. 

(TURNER, 1997, p. 67) 

 

 Outro elemento que se faz necessário citar, dado o fato de ser um dos componentes 

básicos da narrativa cinematográfica, é o personagem. Mais que uma simples reflexão das 

pessoas humanas, o personagem subordina-se aos recursos disponíveis ao fazer 

cinematográfico e é construído através de um código que pode mesclar realidade e 

imaginação, e sua materialidade “[...] só pode ser atingida através de um jogo de linguagem 

que torne tangível a sua presença e sensíveis os seus movimentos” (BRAIT, 1985, p. 52). 

Esse habitante da ficção cinematográfica por vezes é delineado de tal maneira que possibilita 

imprimir uma sensação de realidade e despertar emoções no público de tal maneira que é 

possível se perguntar “[...] que outra matéria, que outra natureza reveste esses seres de ficção, 

esses edifícios de palavras que, por obra e graça da vida ficcional, espelham a vida e fingem 

tão completamente a ponto de conquistar a imortalidade?” (BRAIT, 1985, p. 9). 
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 Não raro, além de tal representação da realidade suscitar a expressão das mais 

primordiais emoções nos espectadores do cinema, ela também é capaz de gerar identificação 

através de suas características e de seu comportamento:  

É comum julgar-se que os heróis e heroínas da tela oferecem algum tipo de 

satisfação do desejo, supondo-se que nossa admiração por um ou outro entre eles é 

uma expressão de um desejo que, mesmo inconscientemente, gostaríamos de 

realizar. (TURNER, 1997, p. 114) 

 

O prazer obtido ao observar os personagens na tela e a consequente identificação é 

algo bastante primitivo, não apenas pela observação da obra cinematográfica como um 

espetáculo, mas pelo posicionamento de nossa visão de maneira análoga à câmera, que 

materializa nossa percepção e permite a construção dessa identidade, mesmo em se tratando 

de simulações do real sem tanta plausibilidade. A respeito disso, Beth Brait cita o personagem 

Indiana Jones, argumentando sobre a possível falta de veracidade de seus atos: 

Como é possível aceitar que, durante uma longa luta nas escarpas de um precipício 

em que todos os inimigos são derrotados, o herói saia intacto, sem derrubar sequer o 

chapéu que traz na cabeça? Entretanto, se essa obra-prima da indústria cultural pode 

ser questionada por uma série de fatores, certamente não será pela ausência de 

verossimilhança. [...] seu comportamento e o desfecho das ações por ele 

protagonizadas estão apoiados nas necessidades do encaminhamento da história, da 

fábula, que neste caso é suficientemente redundante, exaustivamente marcada por 

traços acumulados por uma tradição narrativa despida de estranhamento. (BRAIT, 

1985, p. 32) 

 

Dessa maneira, sua construção, apesar de estar marcada por uma apropriação da 

realidade, está tão subordinada quanto aos elementos específicos do cinema como criação 

artística, produto da liberdade criativa de seus autores. 

O que abordei nos últimos parágrafos são características essenciais dos sistemas 

narrativos clássicos, que abordam a maior parte das obras cinematográficas produzidas 

mundialmente, grande parte em decorrência da já citada popularização e predominância do 

cinema hollywoodiano. O filme cuja análise pretendo empreender, Platoon, é um produto 

desse sistema, e obedece às convenções discutidas aqui, podendo, além disso, ser rotulado 

como “cinema popular”. No entanto, imbuído da certeza de que esse tipo de obra pode ser 

dotada de complexidade e oferecer representações dignas de valor não apenas como 

entretenimento, mas como agente da história, ajudando a contá-la e a construir a memória 

sobre um evento, no caso a Guerra do Vietnã, realizo uma busca pela significação contida em 

sua narrativa. 
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4. PLATOON: A HISTÓRIA REPRESENTADA EM FILME 

 

 A fim de depreender significados através da análise de obras cinematográficas a 

respeito da Guerra do Vietnã, a primeira decisão a ser tomada passou pela escolha de qual 

delas seria a mais apropriada ao meu intento. A quantidade de filmes com qualidade e 

relevância suficientes para fazer parte de um trabalho do gênero é grande, tendo em vista as 
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películas citadas no decorrer do Capítulo 1. Entretanto, examinar todas as obras mencionadas 

acabaria por, além de gerar grande desgaste e emprego de tempo excessivo, correr o risco de 

determinar uma ótica extremamente generalista, dado o limite de espaço estabelecido 

previamente à confecção desta monografia. 

 Dessa maneira, após a apreciação de todas as obras a respeito da Guerra do Vietnã 

mencionadas no Capítulo 1, decidi focar meu estudo em um filme que primasse por uma 

representação que considero a mais aproximada da realidade vietnamita, previamente 

assimilada através de diversos estudos acerca do tema, focalizando-se nas dificuldades 

enfrentadas pelos soldados durante a guerra, no campo de batalha, passando por situações 

extremas em um confronto vazio de glórias, que acabou resultando em uma derrota que nem 

toda a tecnologia da maior potência econômica e militar do planeta pôde evitar. Para 

contemplar essa necessidade, selecionei Platoon, escrito e dirigido por Oliver Stone e 

estrelado por Charlie Sheen, Willem Dafoe e Tom Berenger, película que prima pelo realismo 

social ao abordar a situação das tropas através de um olhar quase autobiográfico, tendo em 

vista o fato de que Oliver Stone serviu ao exército norte-americano no Vietnã entre 1967 e 

1968. 

Agraciado, entre tantas outras honras, com quatro prêmios da Academia de Artes e 

Ciências Cinematográficas (Oscars)
24

 na edição de 1987 do evento, incluindo as estatuetas de 

melhor filme e de melhor direção, Platoon não deve ser encarado como apenas mais uma das 

películas hollywoodianas a lidar com a recorrente temática de filmes de guerra a respeito do 

envolvimento norte-americano no Vietnã. Além das qualidades técnicas que ajudaram a lhe 

render as premiações, Platoon é dotado de características que o tornam digno de destaque em 

meio a todas as obras que optaram por utilizar a linguagem cinematográfica para representar 

distintas visões a respeito do conflito. 

 Ambientada totalmente no Vietnã, na mesma época na qual o diretor serviu ao exército 

norte-americano, a película se apresenta primeiramente como a representação do olhar pessoal 

do jovem recruta Chris Taylor (Charlie Sheen) a respeito do conflito, seguindo seu 

amadurecimento face às dificuldades enfrentadas, tanto de adaptação à terra e à realidade da 

guerra, muito pior do que sua ingenuidade poderia imaginar, quanto ao relacionamento com 

os outros soldados e seus superiores. No Vietnã, Taylor vivencia dificuldades palpáveis, como 

o clima, a flora, a fauna, o trabalho árduo e a ousadia dos inimigos norte-vietnamitas, mas 

                                                           
24

 Disponível em <http://www.imdb.com/title/tt0091763/awards>. Acesso em 19 nov. 2011 
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também enfrenta dilemas morais, perde o controle, exerce a brutalidade, experimenta drogas e 

aprende a respeito da vida com seus companheiros, para o bem e para o mal. 

 A complexidade de Platoon não se resume às experiências de Taylor. Através de 

outros dois importantes personagens, os sargentos Barnes (Tom Berenger) e Elias (Willem 

Dafoe), superiores no pelotão do qual ele fazia parte, Oliver Stone externa suas próprias 

ideologias a respeito da guerra e de sua validade através da representação de Barnes como um 

rude amante da guerra, de caráter conservador, e de Elias como um soldado de índole mais 

humana e liberal. O diretor faz valer, mesmo que de maneira um tanto maniqueísta, o uso do 

espaço fílmico como campo prolífico para provocar discussão e confrontar posições 

ideológicas concorrentes: 

Se nossas narrativas atuam para resolver simbolicamente contradições sociais, 

devem lidar com as divisões ou iniquidades políticas existentes entre grupos, classes 

ou sexos, que foram construídas como naturais ou inevitáveis em nossa sociedade. 

Os filmes, portanto, tanto como sistemas de representação e como estruturas 

narrativas são um terreno fértil para análises ideológicas. (TURNER, 1997, p. 131) 

 

 Mais do que isso, a polarização dessas duas forças opostas determina a divisão do 

pelotão, cada parte seduzida pelas características presentes nas personalidades de Barnes e 

Elias, como se disputassem a adoração de seus comandados. “Stone também tenciona usar 

Barnes e Elias como dois pais simbólicos, em guerra pela alma de Taylor” (AUSTER e 

QUART, 1988, p. 136)
25

. 

 Tendo esse delineamento básico em mente, pretendo realizar a análise de Platoon 

partindo de três aspectos que julgo cruciais: o papel de Oliver Stone como um legítimo 

registrador da história de seu tempo, utilizando o cinema como ferramenta; o fato dos 

soldados representados em Platoon, ao contrário da quase totalidade das obras anteriores a 

respeito da Guerra do Vietnã, ganharem personalidades distintas e importantes no decorrer da 

narrativa; além da divisão operada no pelotão a partir de Barnes e Elias, também 

personificando a então corrente divisão na sociedade norte-americana em relação à 

intervenção no país asiático. 

Além da recapitulação histórica realizada e apresentada no Capítulo 1, e da revisão 

acerca dos aspectos ligados ao cinema como construtor de narrativas dotadas de linguagem 

própria, feita no Capítulo 2, a obra que pode ser definida como fio condutor do estudo que 
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 “Stone also means Barnes and Elias to serve as two symbolic fathers warring for the soul of Taylor.” (tradução 

do autor) 
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pretendo levar adiante é “Cinema como prática social” (1997), de Graeme Turner, que julgo 

de grande utilidade na tarefa de ajudar a decodificar a complexidade da obra em questão. 

Entre os outros escritos que também pontuarão este ensaio, oferecendo aporte específico à 

apreciação do filme e do trabalho de Oliver Stone, também estão presentes “How the war was 

remembered: Hollywood and Vietnam” (1988), de Albert Auster e Leonard Quart, e “A 

história nos filmes, os filmes na história” (2010), de Robert Rosenstone. 

 

 4.1. OLIVER STONE: UM CINEASTA HISTORIADOR 

 

 Antes de proceder com o exame da obra em questão, é essencial invocar a íntima 

relação de Oliver Stone, que além de diretor é roteirista de Platoon, com a Guerra do Vietnã. 

Filho da classe média alta norte-americana, isto é, com muito menos risco de ser convocado 

para combater no país asiático, tarefa geralmente delegada a jovens egressos de estratos 

sociais inferiores, Oliver Stone subverteu a ordem vigente na época e abandonou a certeza de 

uma vida confortável ao deixar a prestigiosa universidade de Yale, candidatando-se para 

trabalhar no Vietnã do Sul, onde ocupou duas funções distintas. Primeiramente, Stone foi 

professor de inglês em um instituto local durante seis meses. Depois disso, após um período 

no qual trabalhou como assistente de limpeza em um navio mercante, voluntariou-se no 

exército, servindo entre 1967 e 1968. No decorrer de suas obrigações militares, Stone foi 

ferido duas vezes em combate, e recebeu diversas condecorações pelos serviços prestados. 

Essa posição de observador interno, tendo vivido as agruras de um soldado comum, se 

mostraria de extrema importância no futuro, contribuindo para que Platoon fosse tomado por 

nuances de realismo pouco exploradas nas obras anteriores que representaram, de diversas 

formas, a Guerra do Vietnã. 

Outro fator que faz com que a obra de Stone tome contornos diferentes das 

antecessoras é a vocação que o diretor assumiu durante sua carreira para contar a história de 

diversos acontecimentos da recente história norte-americana, seja a Guerra do Vietnã 

(explorada em Platoon, Nascido em 4 de Julho e Entre o Céu e a Terra), o assassinato do 

presidente John Kennedy (JFK, 1991) e a trajetória do presidente Richard Nixon (Nixon, 

1995), entre outros enredos de caráter histórico. Não à toa, sua obsessão por esse tipo de 

questão suscitou o estudo de seus trabalhos por historiadores, fato que inclusive ajudou a 
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fomentar sua alcunha de “cine-historiador”. Dito isso, convém perguntar: qual a validade de 

uma obra cinematográfica como documento histórico tido como oficial? Ela é aceitável como 

tal? Para Robert Rosenstone, ela 

Certamente não é história no sentido em que geralmente usamos essa palavra, não é 

a história que tenta reproduzir com precisão um momento específico e documentável 

do passado. No entanto, podemos vê-la como um momento histórico genérico, um 

monumento que afirma a sua verdade representando muitos momentos daquele tipo. 

(ROSENSTONE, 2010, p. 166) 

 

Defensores da tese de que o cinema não constitui uma ferramenta digna de contar a 

história de maneira formal enumeram alguns motivos para deslegitimar o trabalho de 

cineastas como Oliver Stone como documentos históricos. Entre eles, o mais corrente é o de 

que os filmes não têm o costume de respeitar o espírito de objetividade precioso aos 

historiadores, constituindo-se como trabalhos que obedecem a critérios muito subjetivos, 

carregados da personalidade de cada diretor e embebidos em suas próprias ideologias, 

passando longe de uma bem quista pesquisa imparcial dos fatos. A respeito disso, também é 

possível argumentar que mesmo a atividade empreendida pelos historiadores, estudando os 

fatos passados e expondo-os ao conhecimento de todos sob o lustro da história formal é fruto 

de análises passíveis de subjetividade, afinal, estuda-se história a partir de certas perspectivas 

e seguindo determinados paradigmas, que podem condicionar sua assimilação de maneira a 

suscitar diferentes interpretações. 

Existe, entretanto, um grupo de estudiosos que aceita a legitimidade do rótulo de 

“historiador” delegado a Oliver Stone, defendendo que, para ser digno de tal definição, não é 

necessariamente obrigatório que se obedeça às convenções formais do que é definido como o 

estudo da história em sua maneira escrita, mas que a pessoa seja capaz de “[...] criar 

significado (em qualquer mídia) a partir do passado” (ROSENSTONE, 2010, p. 174). 

Proporcionar aos espectadores a possibilidade de reviver ou experimentar momentos de 

outrora pode oferecer, nesse caso, mais que entretenimento, uma oportunidade para visualizar 

a história através do enredo fílmico, trazendo como bônus possíveis contestações ao 

conhecimento prévio dos fatos e lançar luzes sobre eventos esquecidos ou pouco discutidos. 

Sobre a diferença entre cineastas como Oliver Stone e outros sem tanta preocupação com a 

história, Rosenstone afirma: 

O que esses diretores têm em comum é uma espécie de interesse pessoal pela 

história. Todos parecem obcecados e oprimidos pelo passado. Todos continuam 

voltando a tratar do assunto fazendo filmes históricos, não como uma fonte simples 
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de escapismo ou entretenimento, mas como uma maneira de entender como as 

questões e os problemas levantados continuam vivos para nós no presente. 

(ROSENSTONE, 2010, p. 173-174) 

 

Nem por isso devemos nos iludir, imaginando que, no caso da obra analisada, Platoon, 

Stone nos apresenta a completude dos fatos relacionados à Guerra do Vietnã, buscando 

origens e motivações para a intervenção norte-americana no país. Por mais que a experiência 

do diretor como soldado no front imprima “[...] uma espécie de autenticidade à sua 

representação que outros filmes sobre o conflito não conseguem alcançar” (ROSENSTONE, 

2010, p. 177), as razões políticas e militares que levaram os Estados Unidos a fazer guerra em 

um país distante milhares de quilômetros não estão presentes na película: 

De fato, falta em Platoon uma perspectiva política genuína. Ele transmite várias 

expressões de sofrimento e remorso a respeito da guerra, variando do desesperado 

lamento de Big Harold (Forest Whitaker), de que “sofria muito por dentro”, à casual 

admissão de Bunny da consciência de seu barbarismo. Mas exceto Elias, nenhum 

dos GIs empreende uma crítica, muito menos um ato desafiador contra a guerra. 

Eles atribuem sua angústia à morte dos camaradas, às atrocidades que eles 

presenciam ou cometem, e uma repulsa geral por estarem atolados em um purgatório 

na Terra. (AUSTER e QUART, 1988, p. 136)
26

 

 

Ao invés de buscar origens para a guerra ou mesmo tentar formular novas teorias a seu 

respeito, algo que Oliver Stone executaria em obras posteriores, a principal força de Platoon 

reside na impressão de uma generosa dose de realismo social, na tentativa de ser fiel à 

experiência atravessada pelos soldados no front, aspectos para os quais o diretor estava 

gabaritado, dada sua já relatada experiência. Essa aura de autenticidade gerou, mais que 

sucesso de crítica e público, a identificação proveniente daqueles que presenciaram tudo o que 

foi representado na tela dos cinemas, os veteranos do Vietnã. No entender dessas pessoas, 

Platoon 

[...] fez com que muitos ex-soldados dissessem que a confusão, o terror, as 

discussões, os motivos contraditórios, o moral baixo, os tiroteios, as atrocidades e o 

uso disseminado de maconha que Stone coloca na tela foram exatamente o que eles 

vivenciaram no Vietnã. O filme era, na verdade, uma obra autobiográfica pouco 

disfarçada que se valia da atmosfera e dos incidentes do próprio tempo de serviço de 

Stone no exército. (ROSENSTONE, 2010, p. 177) 
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 “In fact, Platoon lacks a genuine political perspective. It conveys varied expressions of pain and remorse about 

the war ranging from Big Harold‟s (Forest Whitaker) despairing lament that „I‟m hurting real bad inside‟ to 

homicidal Bunny‟s casual admission of a twinge of conscience for his barbarism. But save of Elias, none of 

the GIs ventures a criticism, much less an act of defiance, toward the war. They attribute their anguish to the 

death of buddies, the atrocities they see or commit, and a general revulsion toward being mired in a living 

purgatory.” (tradução do autor) 
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O caráter autobiográfico de Platoon fica mais claro ao percebermos que o fio condutor 

da trama é a trajetória de Chris Taylor (Charlie Sheen), um jovem voluntário egresso de alta 

classe social. Assim como Stone, Taylor não precisava necessariamente estar lá, lutando uma 

guerra na qual a grande maioria dos soldados era formada por “[...] anônimos, da classe 

trabalhadora, oprimidos pela sociedade norte-americana [...]” (AUSTER e QUART, 1988, p. 

134)
27

. Contudo, movido pelo seu idealismo e pela vontade de ser apenas mais um 

desconhecido em meio a tantos outros, além do desejo de passar pelas mesmas experiências 

de seu avô e de seu pai, que lutaram, respectivamente, na Primeira Guerra Mundial e na 

Segunda Guerra Mundial, Taylor se envolve com o Vietnã e atravessa, durante seu período de 

serviço, um grande processo de amadurecimento, colocando à prova suas noções de bravura e 

moral. 

 Apesar de não avaliar todos os aspectos pertinentes à presença norte-americana no 

Vietnã, o saldo final de Platoon acaba sendo bastante positivo, pois o recorte da história 

representado por Oliver Stone no filme apresenta-se dotado de rica complexidade. A 

comunicação de fatos passados para sua plateia pode não constituir história formal na 

definição academicista, mas 

em uma sociedade na qual a leitura, especialmente a leitura séria sobre o passado, é 

cada vez mais uma atividade elitista, é possível que uma história desse tipo nas telas 

seja a história do futuro. Talvez em uma cultura visual, a verdade do fato individual 

seja menos importante do que a verdade global da metáfora que criamos para nos 

ajudar a entender o passado. (ROSENSTONE, 2010, p. 194) 

 

 A história como praticamos na atualidade não é idêntica à história praticada em épocas 

anteriores. Suas convenções sofreram mutações, assim como os métodos para atestar sua 

validade. Dessa maneira, a construção da história pode vir a se valer de produtos culturais tais 

quais Platoon como ferramentas para explorar o passado, representando uma noção sua em 

dado espaço temporal, comunicando lições pertinentes à época. Através da totalidade de sua 

obra, Oliver Stone reforçaria, com maior ou menor êxito, o rótulo de “cine-historiador” a ele 

atribuído, mas mais do que isso, solidificaria seu status de intérprete da história norte-

americana, esse sim um título mais apropriado. 

 

4.2. SOLDADOS QUE NÃO SÃO DESCONHECIDOS 
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 “[...] anonymous, working-class and underclass bottom dogs of U.S. society […] (tradução do autor) 
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Desde a primeira sequência do filme, na qual Taylor, ao deixar o avião que o levou ao 

Vietnã, depara-se com diversos corpos embalados em sacos plásticos, prontos para serem 

enviados aos Estados Unidos no mesmo avião que o trouxera, já se tem ideia da brutalidade 

com a qual o filme pretende abordar o assunto, fugindo de discursos patrióticos utilizados por 

tantas outras obras feitas no passado (sequer precisamos voltar tanto no tempo, basta 

lembrarmos de Os Boinas Verdes, que tinha a intenção de retratar o mesmo Vietnã de 

Platoon). Além disso, a troca de olhares entre um alinhado e barbeado Taylor, de feições 

adolescentes e olhar ingênuo (Fig. 1), e um veterano de roupa e rosto sujos, aspecto fatigado e 

visivelmente sofrido (Fig. 2), revela ao recruta que sua estadia naquele país estranho seria 

muito provavelmente entrecortada de diversas dificuldades e mais arriscada do que ele jamais 

havia imaginado. “E como o vento, que discretamente levanta a capa plástica que cobre os 

corpos dos GIs na sequência de abertura do filme, Platoon tenta, com algum sucesso, ser 

honesto e transmitir as dolorosas realidades da guerra sem se tornar hiperbólico” (AUSTER e 

QUART, 1988, p. 132)
28

. 

Fig. 1 – Taylor observa veterano de guerra. 
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 “And like the wind that unobtrusively whips the plastic coverings off the GIs in the film‟s opening sequence, 

Platoon tries, with some success, to be lean and honest and to convey the war‟s painful realities without 

becoming hyperbolic.” (tradução do autor) 
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Fig. 2 – Veterano observa o novato Taylor. 

 

 

O primeiro obstáculo a ser transposto por Taylor e pelos outros novatos é a conquista 

do respeito proveniente dos desdenhosos veteranos. Como o próprio protagonista revela na 

primeira de várias cartas endereçadas a sua avó, nos Estados Unidos, cujos trechos são 

narrados em voice-over, elemento que permeia a película, a vida de um novato não valia nada 

para os veteranos, pois eles ainda não haviam passado tempo suficiente no Vietnã a ponto de 

fazerem por merecer suficiente consideração. Dado seu caráter de busca pela maior 

verossimilhança possível, uma dificuldade explorada em Platoon é o enfrentamento com um 

inimigo natural dos norte-americanos dentro do Vietnã: a natureza que os cercava, 

especialmente a densidade das florestas (Fig. 3), que escondiam perigos não apenas em sua 

flora e fauna selvagens, mas no fato de constituir um terreno fértil para emboscadas e 

armadilhas. Os soldados são atormentados por elementos reais e palpáveis: cobras, insetos, 

sanguessugas, vegetação extremamente densa... Sem falar no iminente exército inimigo, 

muito mais habituado a lidar com as imposições naturais. Ao utilizar uma maior quantidade 

de planos médios e fechados nas sequências realizadas na selva, Oliver Stone transmite a 

claustrofobia enfrentada por aqueles despreparados para a sobrevivência em condições tão 

inóspitas. A transpiração provocada pelo calor e pelo cansaço, a coceira causada pelas 

formigas que percorrem o corpo de Taylor, todas essas agruras enfrentadas em sua primeira 

experiência sob a selva, são tangíveis graças ao emprego da câmera em close: 
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[...] o sentimento de verossimilhança pelo desconforto, formigas, calor e lama – da 

selva e do combate: a fadiga causada pelas patrulhas, o tédio e o sentimento de 

descompromisso no acampamento base, o medo de emboscadas, o caos e a 

cacofonia dos tiroteios noturnos. Filmado em closes fechados e tomadas médias, 

poderosamente evoca a mortífera iminência do mundo no qual os GIs estavam 

introduzidos. (AUSTER e QUART, 1988, p. 132)
29

 

 

Fig. 3 – Densas florestas: um inimigo natural dos soldados. 

 

 

Faz-se necessário citar também que grande parte do sucesso de Stone em recriar no 

seu elenco as impressões e reações semelhantes às vivenciadas pelos verdadeiros soldados 

que combateram no Vietnã deve-se ao fato de que, durante duas semanas, os atores foram 

postos sob a tutela de um ex-fuzileiro naval norte-americano, que os submeteu a um regime 

de treinos intensivos. Entre as atribuições, estava cavar trincheiras, empreender marchas 

noturnas e preparar emboscadas, nas quais foram utilizados efeitos especiais reproduzindo 

explosões a fim de preparar o elenco para as situações que seriam enfrentadas durante as 

filmagens, ocorridas nas Filipinas. 

Essas tarefas banais, normalmente deixadas de lado e pouco retratadas por outros 

filmes de guerra, que habitualmente focam mais na reprodução de batalhas e tiroteios, são 

                                                           
29

 “[…] its feeling of verisimilitude for the discomfort, ants, heat and mud – of the jungle and brush: the fatigue 

of patrols, the boredom and sense of release of base camp, the terror of ambushes, and the chaos and 

cacophony of night firefights. Filmed in tight closeup and medium shots, this powerfully evokes the 

murderous immediacy of the world into which the GIs were thrust.” (tradução do autor) 
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essenciais na construção da narrativa em Platoon. É através da representação de atividades 

como o cavar de trincheiras, a limpeza de latrinas, a manutenção de armas e o escrever de 

cartas, que somos apresentados a muitas das características de cada um dos soldados que 

formam o pelotão. No final das contas, apesar do teor autobiográfico, resultado do foco no 

amadurecimento de Taylor, representação autobiográfica do próprio Oliver Stone, Platoon vai 

muito além, e acaba constituindo um tratado sobre o que a guerra fez com essas pessoas que 

nela lutaram. Pessoas que, ao contrário dos outros filmes antecessores a respeito da Guerra do 

Vietnã (exceção feita a Os Rapazes da Companhia C, mas sem o mesmo esmero), receberam 

mais destaque individual, receberam voz, personalidade e opiniões a respeito daquilo que 

vivenciavam: 

[...] uma galeria de personagens que recebem um pouco mais de nuances e são 

tratados menos estereotipada e sentimentalmente que a norma nos filmes de guerra 

hollywoodianos. Stone nos oferece o triturador de latas de cerveja Bunny (Kevin 

Dillon), com cara de menino, que ama a guerra e é a perfeita ilustração de que a 

coisa mais selvagem na Terra é „um norte-americano de 18 anos com uma arma‟; o 

sargento O‟Neill (John McGinley), mascador de chicletes, cujas tentativas de 

arbitrar ansiedade em segurança apenas o colocam em mais perigo; e um grupo de 

negros, dentre os quais o prático, sábio e decente King (Keith David) é 

contrabalançado pelo eternamente lamurioso e fingido Junior (Reggie Johnson). 

(AUSTER e QUART, 1988, p. 134)
30

 

 

Através das narrações em voice-over das cartas escritas por Taylor para sua avó, 

conhecemos mais a respeito desses personagens, suas origens, e as impressões que o 

protagonista tem a respeito deles. Usando Taylor como sua própria voz, Oliver Stone executa 

um forte comentário social, questionando os motivos pelos quais apenas os filhos das classes 

econômicas mais baixas eram enviados ao Vietnã, pessoas com poucas perspectivas na vida, 

ao contrário do protagonista, que só estava lá por ter se voluntariado. Valoriza essas pessoas 

que, após sua volta para casa, eram tratadas com desprezo, como derrotados: 

- Bem, aqui estou eu, anônimo, junto a caras com os quais ninguém se importa. A 

maioria deles vêm das camadas mais baixas, de pequenas cidades das quais você 

nunca ouviu falar a respeito: Pulaski, Tennessee; Brandon, Mississipi; Pork Bend, 

Utah; Wampum, Pennsylvannia. Dois anos de ensino médio e só. Talvez, se eles 

tiverem sorte, haja um emprego os esperando em uma fábrica, mas a maioria deles 

não tem nada. Eles são pobres, ninguém os quer. Mesmo assim, estão lutando pela 
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 “[...] a gallery of characters that are given a bit more nuance and treated less stereotypically and sentimentally 

than is the norm in Hollywood war films. Stone gives us the baby-faced, beer-can crunching Bunny (Kevin 

Dillon), who loves war and killing and is a perfect illustration that the most savage thing on earth is „an 18-

year-old American with a gun‟; gum-chewing Sgt. O‟Neill (John McGinley), whose obsequious attempts to 

arbitrage anxiety into safety only lead him into more danger; and a group of blacks of whom the earthy, wise 

and decent King (Keith David) is balanced by the perpetually whining and malingering Junior (Reggie 

Johnson).” (tradução do autor) 
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nossa sociedade e pela nossa liberdade. Estranho, não é? Eles vêm do fundo do 

poço, e eles sabem. [...] Eles são os melhores que eu já vi, avó, o coração e a alma. 

 

Outro aspecto humanizador presente em Platoon é a completa ausência de um discurso 

de caráter propagandista proveniente das tropas. O maior interesse de cada um deles é fazer 

com que o período de um ano no qual devem servir passe o mais rápido possível, correndo o 

menor número possível de riscos. Honra e coragem são duas qualidades pouco citadas no 

decorrer do filme, apresentando, de certa forma, um motivo para o fracasso norte-americano 

no Vietnã. Como o experiente King declara a Taylor em sua última conversa antes de tomar o 

helicóptero que o conduziria para fora do campo de batalha, e então a caminho de casa: “tudo 

o que você tem a fazer é sair daqui [...]. Lembre-se, não existem covardes aqui, isso não 

significa nada”. A constante menção ao tempo restante que cada recruta tinha ajuda a reforçar 

essa ideia: 

Ao contrário dos soldados americanos de outros filmes, aqueles soldados não falam 

usando expressões propagandísticas sobre a gloriosa vitória à sua frente, mas 

aparentemente sabem que a guerra é invencível; a maioria fala de como sobreviver 

até o fim de seu tempo de serviço. Aqueles soldados estão, como os próprios 

Estados Unidos, divididos, em guerra contra si mesmos. (ROSENSTONE, 2010, p. 

178) 

  

A identificação de cada soldado com um dos líderes carismáticos, Barnes e Elias, 

também é um dos fatores que empresta feições mais definidas a cada um deles, e diz muito 

sobre sua percepção da guerra e sobre suas atitudes no decorrer do filme, variando das 

expressões de prazer que Bunny emite ao matar, mesmo pessoas inocentes e desarmadas, à 

sangue frio, às demonstrações de medo e vulnerabilidade do frágil Francis (Corey Glover), 

que, ao perceber que saiu ileso após a batalha final contra o exército norte-vietnamita, utiliza 

uma faca para desferir um golpe contra sua própria coxa, atitude que lhe renderia sua volta 

para os Estados Unidos devido ao fato daquele ser seu segundo ferimento no decorrer de seu 

tempo de serviço. Essa questão será melhor discutida no próximo segmento, que tem a 

intenção de explorar a divisão operada a partir dos sargentos Barnes e Elias e buscar sua 

significação além do campo de batalha. 

 

4.3. BARNES E ELIAS: A PERSONIFICAÇÃO DE UM PAÍS DIVIDIDO 

 



51 

 

Logo no princípio do filme, durante a primeira caminhada do pelotão pela floresta, 

conhecemos os outros dois personagens principais do filme (além de Taylor): os sargentos 

Barnes (Tom Berenger) e Elias (Willem Dafoe). Suas ações durante o trajeto são enfatizadas 

de tal maneira que é difícil não enxergá-los, logo de início, como a representação de polos 

opostos. Barnes é rude, incisivo e implacável, e irrita-se com as dificuldades expressadas por 

seus comandados, encarando-as como fruto de fraqueza e incompetência. Sua face e corpo 

cheios de cicatrizes (Fig. 4) são a representação, ao mesmo tempo, do efeito da guerra em sua 

vida e de sua indestrutibilidade: 

Barnes é uma máquina de matar quase invencível, que cresce com o perigo e com a 

morte, e seus comentários enérgicos e metafísicos são meras reflexões da sua 

desejada busca por poder e domínio. [...] é um personagem que mantém a noção de 

que a habilidade e a coragem norte-americana em combate manteve-se intacta, ao 

mesmo tempo personificando a loucura homicida da guerra [...]. (AUSTER e 

QUART, 1988, p. 138)
31

 

 

Fig. 4 – Sargento Barnes. 

 

 

A própria escolha de Tom Berenger como intérprete de Barnes é elemento de extrema 

importância para executar a melhor caracterização possível do personagem, especialmente se 
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 “Barnes is an almost invincible killing machine who thrives on danger and death, and his pithy, metaphysical 

comments are a mere afterthought to his strong-willed quest for power and dominance. […] is a character 

who maintains the notion that U.S. combat ability and courage remained still intact while at the same time 

personalizing the murderous lunacy of that war […].” (tradução do autor) 
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avaliarmos a percepção dos espectadores do filme. Habituado a exercer o papel de homens 

fortes e rudes, fossem heróis ou vilões, sua aparência e suas expressões naturais contribuem 

muito na criação de uma figura temível como a do sargento: 

A importância disso está no fato de que o astro tem uma função significadora 

separada ou diferente da personagem do filme. Astros e estrelas são “signos”, não 

necessariamente ou inteiramente subordinados à personagem que devem representar. 

Uma vez que se pode conceituar a imagem total de um astro (como sendo distinta da 

personagem específica que ele ou ela representam no filme), a escolha de um 

determinado ator ou atriz tem importantes repercussões no efeito que a 

caracterização terá. (TURNER, 1997, p. 104) 

 

Elias, por outro lado, é o completo oposto de Barnes. De aspecto amigável e sorridente 

(Fig. 5), compassivo e afável mesmo em meio ao conflito, mostra-se sempre disposto a ajudar 

os novatos, como Taylor, fazendo uso de sua grande experiência. “Elias aprendeu a 

sobreviver na selva e adquiriu as habilidades necessárias para lutar contra um inimigo feroz, 

mas não perdeu seu senso de moralidade, a despeito de viver em uma selva primitiva” 

(AUSTER e QUART, 1988, p. 138)
32

. Ambos assumem posição de líderes carismáticos, com 

os quais cada metade do pelotão acaba se identificando. A maneira como Barnes e Elias são 

filmados também é essencial na construção dos personagens: 

Elias, interpretado por Dafoe, tem muito charme e um rosto expressivo, e Stone 

aumenta sua atratividade realizando demasiados e significativos closes, assim como 

ele tende a usar muitos ângulos inferiores de Barnes a fim de intensificar seu poder 

assustador, ameaçador. (AUSTER e QUART, 1988, p. 136)
33

 

 

                                                           
32

 “Elias has learned  to survive in the jungle and has acquired the skills necessary to struggle against a fierce 

enemy but has not lost  his sense of morality in spite of living in the savage wilderness. (tradução do autor) 
33

 “Elias, as played by Dafoe, has a great deal of charm and an expressive face, and Stone heightens his 

attractiveness by going for far too many significant close-ups, just as he tends to use too many low-angle 

shots of Barnes to intensify his frightening, forbidding power.” (tradução do autor) 
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Fig. 5 – Sargento Elias. 

 

 

O posicionamento da câmera serve para reforçar o status que Barnes e Elias têm entre 

seus comandados, diversas vezes colocando-se como a representação do olhar de alguém que 

os observa de dentro do filme. Enquanto Elias seguidamente recebe closes em seu rosto, 

encarando a todos com feições complacentes (Fig. 6), Barnes é frequentemente filmado de 

baixo para cima (Fig. 7), denotando não apenas sua expressão aterradora, mas o respeito que 

inspira em seus interlocutores, que geralmente subordinam-se às suas ordens. Mesmo o oficial 

responsável pelo pelotão, tenente Wolfe (Mark Moses), submete-se ao calejado Barnes, e é 

inclusive repreendido sem cerimônia quando o sargento julga necessário. 
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Fig. 6 – Elias seguidamente recebe closes em seu rosto. 

 

 

Fig. 7 – Barnes é frequentemente filmado de baixo para cima. 

 

 

Apesar de Platoon não apresentar as razões políticas e econômicas para que aqueles 

homens estivessem combatendo no Vietnã, isso não quer dizer que o filme seja vazio de 

ideologia. “Em outro nível, a luta entre Barnes e Elias é o reflexo da divisão da sociedade 
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norte-americana a respeito da guerra [...]” (AUSTER e QUART, 1988, p. 136)
34

. Mesmo que 

ambos lutem lado a lado, suas posições a respeito do confronto são diferentes: Barnes ama a 

guerra e acredita no que faz, fortalecendo-se em situações adversas. Por outro lado, Elias 

confidencia em dado momento que, apesar de já ter acreditado na guerra no passado, não cria 

mais no que fazia lá. “Nós temos chutado traseiros por tanto tempo, agora é a vez do nosso ser 

chutado” – declara Elias, em conversa com Taylor. Seu espaço individual no alojamento 

localizado no acampamento base das tropas norte-americanas reflete essa posição, decorado 

com símbolos pacifistas e um pôster do líder norte-vietnamita Ho Chi Minh (Fig. 8). 

 

Fig. 8 – Espaço particular de Elias no alojamento.  

 

 

“Os filmes, portanto, tanto como sistemas de representação e como estruturas 

narrativas são um terreno fértil para análises ideológicas” (TURNER, 1997, p.131). Essa 

análise ideológica também se faz presente através da identificação de cada metade do grupo 

de soldados com um dos sargentos. Elias agrega a seu redor os apreciadores de rock e 

usuários de drogas, incluindo a maioria dos soldados negros e aqueles com tendências mais 

humanistas, que no decorrer da película expressam maior sensibilidade com relação aos 
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 “On another level, the struggle between Barnes and Elias is supposed to reflect  the divisions in U.S. society 

about the war [...].” (tradução do autor) 



56 

 

problemas enfrentados, incluindo compassividade com o povo local. O alojamento desse 

grupo, apelidado de “submundo” (Fig. 9), reflete essa realidade, incluindo a presença de 

simbologia identificada com movimentos pacifistas, aparelho de som reproduzindo a nova 

música da época (White Rabbit, do grupo norte-americano de rock psicodélico Jefferson 

Airplane), além de instrumentos musicais. A iluminação à luz de velas também colabora para 

emprestar expressividade distinta ao local, facilitando a representação do estado de 

consciência alterado dos personagens, que utilizam maconha com grande frequência. Taylor, 

após ser introduzido ao “submundo”, torna-se um usuário costumaz da erva, que se faz 

presente em diversos momentos do filme, sendo esse um dos fatores que gerou imediata 

identificação dos veteranos do Vietnã com a obra. 

 

Fig. 9 – Soldados no “submundo”. 

 

 

O outro alojamento (Fig. 10), comandado por Barnes, reúne soldados que, além de se 

identificarem com esse líder, preferem passar seu tempo livre jogando cartas e tomando 

bebidas alcoólicas. A iluminação clara, com lâmpadas e lampiões, ajuda a revelar a 

identificação dos recrutas com ideias mais conservadoras, representadas através de símbolos 

tradicionais, como um altar cristão e uma bandeira dos Estados Confederados da América, 

unidade política formada por estados ao Sul dos Estados Unidos em 1861, que desejavam a 
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separação do resto do país, dando origem à Guerra de Secessão, já citada no Capítulo 1. 

Assim como no alojamento comandado por Elias a música atua como elemento identificador, 

com os aquartelados de Barnes não era diferente: enquanto os soldados conversam e jogam 

cartas, ouve-se uma música do cantor country norte-americano Merle Haggard, Okie From 

Muskogee, canção explicitamente anti-drogas e crítica àqueles que, convocados a combater no 

Vietnã, queimavam o cartão enviado pelo governo dos Estados Unidos informando a respeito 

da solicitação: “Nós não fumamos marijuana em Muskogee / Nós não viajamos com LSD / 

Nós não queimamos nosso cartão de convocação nas ruas / Nós gostamos de viver 

corretamente e de ser livres [...]”
35

. 

 

Fig. 10 – Soldados jogando cartas no alojamento comandado por Barnes. 

 

 

O uso da música como mais um recurso de comunicação com o espectador, 

representando as diferenças entre os dois grupos, mostra-se de grande importância em 

Platoon, pois ela “[...] amplifica o estado emocional ou a atmosfera, e também tenta transmitir 

a „importância emocional‟ de uma cena: os „verdadeiros sentimentos reais das personagens 

envolvidas‟” (TURNER, 1997, p. 64), ao ponto que ajuda a manifestar um provável 
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 “We don‟t smoke marijuana in Muskogee / We don‟t take our trips on LSD / We don‟t burn our draft cards 

down on Main Street / We like livin‟ right and bein‟ free […]” (tradução do autor) 
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maniqueísmo proveniente das próprias concepções do diretor e de nuances melodramáticas 

por ele inseridas, estabelecendo tão explícitas diferenças no fragmentado pelotão. 

A oposição de forças entre Elias e Barnes fica ainda mais explícita e passa a ser a mais 

importante questão representada na trama após o decorrer de mais um acontecimento que 

valoriza o caráter realista impresso por Oliver Stone em Platoon, algo em consonância com as 

diversas ações militares desastrosas e brutais perpetradas pelo exército norte-americano em 

solo vietnamita durante a guerra. Ao penetrar no interior de uma floresta, o pelotão depara-se 

com um acampamento inimigo aparentemente recém-abandonado. Lá, ao investigar diversos 

itens deixados no local, um dos soldados cai em uma armadilha e ativa uma mina terrestre, 

causando a sua morte e de mais outro companheiro. Desorientado, o grupo perde-se de um 

dos soldados, Manny, e encontra-o pouco tempo depois, atado a um tronco, morto e com 

aparentes sinais de tortura. Nesse momento, Oliver Stone opta por um plano em panorâmica, 

que “[...] imita os movimentos dos olhos do espectador enquanto examina a cena ao seu 

redor” (TURNER, 1997, p. 59), e mostra a reação facial de cada membro do grupo àquele 

espetáculo dantesco: “Stone é também um diretor sutil o suficiente para transmitir através de 

planos de reações que os membros do pelotão não respondem da mesma maneira [...]” 

(AUSTER e QUART, 1988, p. 135)
36

. Alguns ficam aturdidos com a cena, expressando terror 

por temer que aquilo poderia vir a acontecer com eles; outros exprimem feições de repulsa e 

cólera, alimentando a vontade de vingar a morte do companheiro. 

 Sem a presença de Elias, que ficara no local a fim de aguardar uma equipe capacitada 

para descobrir mais possíveis armadilhas presentes no acampamento, o pelotão segue, 

liderado por Barnes, em direção ao vilarejo mais próximo, em busca de descobrir os possíveis 

algozes de Manny. Possuída pelo desejo de vingança, até mesmo a porção do pelotão 

normalmente identificada com Elias utiliza-se de brutalidade na lida com os aldeões e 

incorpora os métodos de Barnes. Apesar das negativas dos líderes locais, que declaram que o 

exército norte-vietnamita não passava pela localidade havia meses, a unidade encontra armas 

escondidas e julga que a quantidade de arroz estocada é grande demais para alimentar apenas 

o vilarejo. Enfurecidos, os soldados atiram contra animais e executam diversos aldeões: 

Exaustos, assustados, e possuídos pela necessidade de vingar seus companheiros 

torturados e mortos, diversos GIs transformam-se em uma turba assassina, que 

empreende um tumulto, assassinando e estuprando camponeses vietnamitas, e ao 

final queimando o vilarejo suspeito de abrigar o inimigo. Até mesmo o moralmente 
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 “Stone is also a subtle enough director to convey by reaction shots that the platoon members do not respond as 

one [...].” (tradução do autor) 
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sensível Taylor perde o controle momentaneamente e transforma-se em um 

brutamontes, repetidamente atirando com seu rifle contra um aldeão deficiente a fim 

de fazê-lo pular, embora no fim das contas ele recue, com lágrimas de culpa, e 

recupere seu equilíbrio moral. (AUSTER e QUART, 1988, p. 134)
37

 

 

As atrocidades só são interrompidas com a chegada de Elias ao vilarejo. O sargento, 

em um ímpeto de fúria ao presenciar a ação do pelotão, especialmente de Barnes, que 

ameaçava uma criança com uma arma apontada para sua cabeça, questiona tais atitudes, e 

engalfinha-se com seu opositor em uma acalorada luta corporal, estabelecendo forte tensão e 

delimitando de vez a divisão do pelotão, que expressa sua torcida pelo triunfo de cada um dos 

oponentes. A briga só é interrompida pela ação do tenente Wolfe, que executa ordens 

superiores de que todo vilarejo seja queimado. Enquanto diversos soldados executam a tarefa, 

outros tentam estuprar algumas das aldeãs, algo que só é interrompido por Taylor, que, 

recomposto, impede que tal truculência se concretize. 

Apesar das hostilidades entre os dois sargentos continuarem após o episódio, e a cisão 

do pelotão ficar cada vez mais aparente, a necessidade de combater um inimigo em comum 

mantém a frágil união. A culminância das tensões entre os oponentes se opera quando, 

durante uma chuva torrencial, a tropa é repentinamente atacada por um regimento norte-

vietnamita, nas proximidades da fronteira com o Camboja. Entre mortos e feridos, a unidade 

sofre diversas baixas, e é Elias quem se candidata para uma missão de, sozinho, tentar rodear 

o inimigo pelo flanco do perímetro de batalha, eliminando o máximo de norte-vietnamitas 

antes que esses pudessem alcançar o pelotão, tarefa que executa com grande êxito. 

Com ordens para que todos deixassem o local, Barnes parte em busca de Elias, 

encontrando-se no caminho com Taylor e mais dois soldados, os quais ameaça enquadrar em 

um artigo do código militar caso não abandonassem a área. Ainda em meio a fogo inimigo, 

Barnes e Elias continuam a eliminar seus oponentes, até o momento no qual se encontram, 

sob densa floresta. Através de um manejo de câmera trabalhado de maneira próxima a como 

cada um dos sargentos enxerga o outro, retratando suas expressões faciais (o sorriso de Elias e 

a impassividade de Barnes, Fig. 11 e Fig. 12), além da inserção de tomadas em close nos 
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 “Exhausted, frightened and possessed with the need to avenge their tortured and murdered buddies, a number 

of GIs in the platoon crack and turn into a murderous rabble who go on a rampage, murdering and raping 

Vietnamese peasants and finally torching the village suspected of harboring the enemy. Even the morally 

sensitive Taylor momentarily loses control and turns into a brute, repeatedly firing his rifle at a retarded 

villager to make him jump, although he ultimately recoils in guilty tears and regains his moral balance.” 

(tradução do autor) 
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olhos de ambos (Fig. 13 e Fig. 14), Oliver Stone ilustra o último embate entre os rivais, 

finalizado quando Barnes desfere três tiros em Elias, presumidamente matando-o. 

 

Fig. 11 – Elias sorrindo ao encontrar Barnes. 

 

 

Fig. 12 – Barnes encarando Elias ao encontrá-lo. 
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Fig. 13 – Close nos olhos de Elias. 

 

 

Fig. 14 – Close nos olhos de Barnes. 
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Taylor, ignorando a orientação recebida ao retornar à selva em busca de Elias, 

encontra Barnes no caminho, que declara ter encontrado Elias morto e ordena que o soldado 

deixe o local, sem poder ver seu corpo. Contudo, enquanto a tropa se retira da área em 

helicópteros, sob fogo inimigo, Elias é avistado no solo, ferido e fugindo de numerosa 

perseguição inimiga, sendo alvejado diversas vezes, para incredulidade de Barnes e, para 

Taylor, fomentando a possibilidade de que Barnes o tenha ferido e deixado para morrer. A 

cena da definitiva morte de Elias (Fig. 15) é mais uma a contribuir para o status de quase 

santidade que Oliver Stone projeta no personagem. Sobre ela, atestam Auster e Quart (1988, 

p. 136): 

[...] braços erguidos como em uma crucificação (filmada em câmera lenta), 

suplicante aos céus, enquanto ele é perseguido até a morte por multidões de norte-

vietnamitas, enquanto Taylor e o resto do pelotão assistem impotentemente de um 

helicóptero que recém os resgatou.
38

 

 

Fig. 15 – Morte de Elias. 

 

 

Impossibilitados de provar a culpa de Barnes, os antigos aliados de Elias chegam a 

considerar a possibilidade de assassiná-lo, mas são surpreendidos por sua presença 

intimidadora e recuam. Desse momento em diante, o filme investe basicamente na preparação 
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 “[...] arms raised crucifixion style (shot in slow motion), appealing heavenward, as he is pursued to his death 

by swarms of North Vietnamese, while Taylor and the rest of the platoon watch helplessly from a helicopter 

that has just rescued them.” (tradução do autor) 
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e na representação apurada do combate final enfrentado pelo dividido pelotão, confrontando-

se contra o exército inimigo e com seus próprios medos e cisões.  Em uma batalha noturna de 

violência sem precedentes, encarando um exército norte-vietnamita corajoso e obstinado, 

diversas baixas acometem o grupo, em especial daqueles soldados identificados com Barnes, 

como Bunny e Junior. Taylor consegue eliminar uma grande quantidade de rivais, até o 

momento no qual se encontra com Barnes, que, atingido e provavelmente sem mais munição, 

utilizava-se de uma pá para desferir golpes contra seus agressores. Apesar de Taylor ajudá-lo, 

matando seus algozes, o sargento aproveita-se do momento para tentar assassinar aquele que, 

após o ocorrido com Elias, configurava-se como seu maior opositor. De maneira análoga aos 

planos realizados no encontro final entre os dois sargentos, o diretor registra, desta vez em 

câmera lenta, o ponto de vista de cada um deles, retratando o olhar colérico de Barnes (Fig. 

16) e a súplica de Taylor (Fig. 17). A intenção do sargento não se concretiza apenas porque, 

no exato instante em que iria desferir o golpe mortal em seu comandado, é surpreendido pela 

artilharia aérea norte-americana, que despeja grande quantidade de bombas no perímetro, cujo 

impacto atinge a dupla e os deixa desacordados. 

 

Fig. 16 – Barnes prepara-se para desferir um golpe em Taylor. 
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Fig. 17 – Taylor tenta desesperadamente evitar o golpe de Barnes. 

 

 

Já pela manhã, um atordoado Taylor acorda e recompõe-se, buscando seu rifle. Em 

meio a uma grande quantidade de corpos, encontra Barnes se arrastando, ferido e com uma 

aparência fragilizada como nunca havia manifestado antes. Ciente da situação, o combalido 

sargento, em uma última manifestação de sua implacável índole, deixa de clamar por um 

médico e ordena que Taylor o mate, tarefa que o soldado executa com três tiros, acabando 

com seu legado de violência. 

A última narração em voice-over de Taylor, feita enquanto sobrevoava a devastada 

área na qual o combate havia ocorrido, povoada por centenas de corpos, revela suas reflexões 

a respeito de tudo o que havia vivenciado naquela guerra: 

- Eu penso agora, olhando para trás, que nós não lutamos contra o inimigo, mas 

contra nós mesmos, e o inimigo estava em nós. A guerra agora acabou para mim, 

mas eu sempre estarei lá, pelo resto dos meus dias, assim como sei que Elias estará, 

lutando com Barnes por aquilo que Rhah chamou de “posse da minha alma”. 

Houveram vezes em que me senti como uma criança, nascida desses dois pais. Mas 

seja como for, aqueles que sobreviveram têm a obrigação de reconstruir, de ensinar 

aos outros o que nós sabemos, e tentar, com o que resta de nossas vidas, encontrar 

bondade e significado nessa vida. 
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Porém, realizando um exame, fica claro que, nesse momento, é Oliver Stone que, ao 

assumir a voz de Taylor, discorre a respeito não apenas de sua experiência, mas da Guerra do 

Vietnã como um agente que mobilizou toda uma nação, modificando sua cultura de maneira 

definitiva. Sinal indicativo disso é o discurso que Stone proferiu em 1987 ao receber o prêmio 

da Academia (Oscar) por sua direção em Platoon: 

Através disto vocês realmente estão reconhecendo os veteranos do Vietnã, e eu 

acredito que o que vocês querem dizer é que pela primeira vez vocês realmente 

entendem o que aconteceu lá, e eu acho que o que vocês querem dizer é que aquilo 

nunca mais deveria acontecer novamente. E se acontecer, então esses garotos norte-

americanos morreram lá por nada, pois a América não tirou nenhuma lição da 

Guerra do Vietnã. (THOMAS
39

, 1987, apud AUSTER e QUART, 1988, p. 139)
40

 

 

 Tendo isso em vista, é possível chegar à conclusão que Platoon, além de estabelecer, 

através de sua narrativa, uma eficiente maneira de exercer um resgate histórico a respeito da 

Guerra do Vietnã, faz parte do processo de reconhecimento da influência que esse importante 

conflito teve na mais rica e poderosa nação do planeta. Poder e riqueza que não foram capazes 

de derrotar a obstinação de um povo, que mesmo tendo seu país devastado, sagrou-se 

vencedor e impôs uma derrota até hoje sentida, como ferimento não cicatrizado. 
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 THOMAS, Bob. Paul Hustles in “Platoon” and Allen All Winners. New York Daily News, March 31, 

1987, p. 5 
40

 “Through this award you really are acknowledging the Vietnam veteran and I think what you‟re saying is that 

for the first time you really understand what happened there, and I think what you‟re saying is that it should 

never happen again. And if it does, then these American boys died over there for nothing, because America 

learned nothing from the Vietnam war.” (tradução do autor) 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O caminho percorrido durante a construção desta monografia foi sinuoso. A princípio, 

o projeto inicial previa explorar a construção de um imaginário a respeito dos combatentes 

que tomaram parte na Guerra do Vietnã através de uma análise da representação dos 

protagonistas encontrados em alguns dos filmes que abordaram o assunto, como os citados no 

Capítulo 1. Avaliar de que maneira o discurso presente nesses produtos cinematográficos 

simbolizou a Guerra do Vietnã a partir da construção desses personagens e buscar através 

disso as diferenças entre as obras que se focaram na representação de conflitos anteriores nos 

quais os Estados Unidos também haviam tomado parte. 

Através das diversas leituras executadas a fim de obter o embasamento necessário para 

realizar esse trabalho, tanto de caráter técnico quanto de cunho histórico, e assistindo 

novamente aos filmes que se configuravam como candidatos a objetos de análise, minha 

percepção a respeito dessas narrativas amadureceu, e passei a observar com mais clareza os 

elementos que compunham suas estruturas. Levando isso em consideração, meu trabalho 

ganhou objetividade e teve seus contornos delineados com mais facilidade, culminando na 

escolha de um objeto de estudo mais definido e em uma mudança de foco. Ao invés de buscar 

a resposta para meus questionamentos a respeito da abordagem cinematográfica da Guerra do 

Vietnã exclusivamente através da análise da representação dos protagonistas das películas, 

decidi me focar na apreciação de apenas uma obra, Platoon, como um todo, mas sem esquecer 

dessas primeiras diretrizes estabelecidas, como é possível observar em especial através do 

terceiro subtítulo contido no Capítulo 3. 

O fato de Oliver Stone, diretor e roteirista do filme, ter sua vida intimamente ligada 

com a Guerra do Vietnã, tendo combatido nela entre 1967 e 1968, é o primeiro fator a chamar 

a atenção para Platoon, trazendo a expectativa da representação de uma história mais alinhada 

com a realidade dos fatos ocorridos no país asiático. Além disso, a vocação revelada por 

Oliver Stone como relator da recente história norte-americana através de seus filmes é outro 

fator determinante na seleção de tal alternativa. A confirmação de que a narrativa engendrada 

em Platoon , em consonância com o prévio conhecimento adquirido a respeito da Guerra do 

Vietnã, traz uma fidedigna caracterização, sem precedentes, da situação enfrentada por 

aqueles que participaram do conflito, é outro aspecto a contribuir para que essa obra fosse 

selecionada. Toda sua ação se passa no Vietnã, exibindo durante suas duas horas uma 
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representação do cotidiano dos vários desmotivados soldados, muito mais preocupados em 

sobreviver até o término de suas obrigações do que em derrotar o inimigo. 

A proposta inicial de buscar, através da maneira como foram construídos os 

personagens protagonistas dos filmes, respostas acerca da abordagem cinematográfica norte-

americana do conflito, ajudando a construir um imaginário a seu respeito, não foi abandonada. 

Os personagens presentes em Platoon, inclusive nos coadjuvantes, são dotados de feições 

definidas como em nenhuma outra obra feita antes a respeito de tal assunto. Os soldados que 

formam o pelotão retratado no filme têm valores morais, sentimentos e fraquezas, e não 

reproduzem discursos oficiais, carregados de misconcepções, que não refletiam a realidade 

enfrentada. Mas foi através da análise das particularidades de dois personagens em especial 

que foi possível depreender uma maior quantidade de significados, conseguindo, através 

deles, observar não apenas a situação no Vietnã, mas seus reflexos na sociedade norte-

americana da época. Esses personagens, os sargentos Barnes e Elias, são a personificação da 

dicotomia que ocorria nos Estados Unidos no final dos anos sessenta, opondo a parcela da 

população que apoiava a continuidade da guerra, projetada em Barnes, e os segmentos que 

clamavam pelo final imediato da intervenção, projetados em Elias. Ou ainda, empregando 

outro ponto de vista, associando a truculência e pretensa infalibilidade de Barnes às ações 

praticadas pelo governo norte-americano no país asiático através de decisões políticas 

insensatas e da brutalidade manifestada pelo exército em múltiplas ocasiões. 

Pode-se argumentar que, ao representar a divisão da sociedade norte-americana através 

da cisão operada no pelotão retratado na película, cada porção identificada com Barnes ou 

com Elias, personagens com uma atribuição em comum, mas mesmo assim tão distintos, 

Oliver Stone deixou que sua própria opinião pessoal a respeito da Guerra do Vietnã e de tudo 

que a cercava influenciasse em demasia o resultado final de Platoon. Esse não é um 

argumento falho, afinal, a caracterização de Barnes como um ser de aspecto e atitude rudes e 

implacáveis, e de Elias como um homem com contornos próximos a uma quase santidade, 

revela uma dose de maniqueísmo e melodrama por parte do diretor. Mas pergunto: seria 

possível apresentar um parecer a respeito de um evento de semelhante magnitude como a 

Guerra do Vietnã sem que a influência de nossas próprias ideologias interferisse? Isso o 

tornaria inválido? 

Levando em conta não apenas o trabalho desenvolvido na criação desta monografia, 

mas no decorrer do curso de Jornalismo, penso que assumir uma posição definida em 
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situações como essa, sem tentar ao máximo alcançar uma possível imparcialidade, não 

invalida nosso parecer. A história não é imparcial. Analisam-se os fatos passados através de 

diferentes perspectivas e com o material disponível para estudo, também sujeito a mais de 

uma interpretação, de maneira análoga à produção jornalística, motivo suficiente para 

sustentar a afirmação de que a total imparcialidade ou isenção é uma utopia. Dito isso, 

reafirmo a posição de Oliver Stone como legítimo produtor de conteúdo histórico, e de 

Platoon como obra que transcendeu as características intrínsecas a um produto meramente 

cultural. 

Por mais que, com a finalidade de transformá-lo em uma obra atraente ao público, que 

é um dos principais objetivos do cinema, Platoon adicione elementos que transcendem a 

compreensão dos fatos realmente ocorridos e assegurem seu status de ficção, a obra se 

transformou em uma referência, ajudando a manter viva a memória de uma guerra que até 

hoje, trinta e seis anos após seu término, deixa lições e segue como uma mancha que jamais 

será apagada da história norte-americana. 
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