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De qualquer maneira, parece que, nas eras de declínio dos sistemas sociais, 

com sua deflagração da insegurança e da ansiedade, as tendências paranoicas 

dos indivíduos são evidenciadas e muitas vezes canalizadas por instituições 

que pretendem distrair tais tendências de suas razões objetivas [...]. Pode-se 

dizer que é precisamente o elemento da loucura que paralisa e atrai 

seguidores para os movimentos de massa de todos os tipos; e o corolário dessa 

estrutura é que as pessoas nunca acreditam inteiramente no que fingem 

acreditar e, assim, excedem suas próprias crenças, e estão logo inclinadas a 

traduzi-las em ação violenta.  
Theodor Adorno 



 
 

RESUMO 

Com o fim da Guerra Fria, muitos foram os discursos que afirmavam que a paz seria 

a marca da nova ordem mundial, infelizmente esse não foi o caso. Conflitos que se 

acreditavam estarem superados retornaram, como os de motivação étnica e religiosa, 

assim como surgiram novos atores que ameaçam a segurança internacional, como o 

crime organizado, o tráfico internacional de drogas e armas e o terrorismo 

internacional. Mas foi a partir dos ataques de 11 de setembro de 2001 que o esforço de 

guerra e o militarismo ocidental se acentuaram para combater essas ameaças, contudo, 

isso foi realizado de forma unilateral e com base em uma estratégia pouco clara 

denominada “Guerra ao Terror”, uma guerra que por sua própria motivação, não tem 

limite espacial ou temporal, configurando-se, nesse sentido, como uma guerra global. 

Das armas utilizadas nessa guerra, além dos drones e dos tanques de guerra, também 

podemos incluir a mídia e a indústria cultural. O século XX é repleto de exemplos do 

uso político da indústria cultural para promover o direcionamento das massas e a favor 

de determinadas ideologias e da guerra. A Segunda Guerra Mundial, por exemplo, teve 

a indústria cultural e a Propaganda como meios importantíssimos para manipular as 

pulsões íntimas e direcionar os indivíduos em prol do esforço de guerra, promovendo 

a guerra total. No século XXI, a prática da guerra se alterou bastante, mas algo ainda 

se mantém: a relação da guerra com a indústria cultural. Sendo o cinema 

historicamente o carro-chefe dessa indústria, um dos produtos mais lucrativos do setor 

de entretenimento e, no caso do cinema hollywoodiano, intimamente envolvido com 

os setores militar e político, é razoável assumir que os filmes ainda são importantes 

meios de propagação de valores e ideologias, e portanto úteis para estimular o esforço 

de guerra. Neste trabalho, nós analisamos 4 filmes, um deles é puramente ficcional e 

os outros três são baseados em fatos reais. Em conjunto, eles nos ajudam a reconstituir 

a progressão histórica e discursiva da “Guerra ao Terror”, são eles: N.Y. Sitiada 

(1998), Falcão Negro em Perigo (2001), A Hora mais Escura (2012) e Sniper 

Americano (2014). Tentaremos identificar nesses filmes: como o inimigo é construído, 

quais são suas motivações e formas de ação; os discursos ocidentais para se combater 

o inimigo e justificar as táticas utilizadas contra ele; qual a imagem que esses filmes 

promovem dos setores militares e de suas ações. 

  



 
 

Abstract  

 

With the end of the Cold War there war many affirmations that peace would be the 

main characteristic of the new world order. Unfortunately, this was not what happened. 

Conflicts that were believed to be surpassed came back, like those of ethnic and 

religious motivation, besides that, new international actors became threats to 

international security – like those of international organized crime, international drug 

traffick and weapons and international terrorism. But it was with the terrorist attacks 

of 9/11 that the Western war effort and militarism became stronger to fight those 

threats. However, those efforts were performed based on the unilateral and unclear 

strategy named “War on Terror”. This kind of strategy, for it’s on motivation has not 

limits, neither in terms of space nor time. Among the weapons used in this war, besides 

the drones and tanks of war, we can include the products of the cultural industry. The 

20th century is full of examples of the political uses of the cultural industry to promote 

the incentives of the masses in favor of war. The Second World War, for example, had 

the cultural industry and Propaganda as important means to manipulate the 

individual’s inner drives to promote the total war. In the 21st century, the war strategies 

have altered significantly, however, something remains: the relationship between war 

and cultural industry. Being cinema historically the flagship of this industry, one of 

the most profitable products of the entertainment sector and, specially in the case of 

the Hollywoodian cinema, who is intimately related with the American military and 

political sectors, it is reasonable to assume that movies are still important means of 

values and ideologies propagation, therefore useful to stimulate the war effort. In this 

dissertation, we have analyzed four movies that depicts different phases of the global 

war that has begun with the Gulf War and is now the “War on Terror”, the movies are: 

The Siege (1998), Black Hawk Down (2001), Zero Dark Thirty (2012) and American 

Sniper (2014). We have tried to understand how these movies depicts the enemies, 

what are their motivations and means of action, the western speeches that justifies the 

tactics used against these enemies and how these movies depicts the American 

military.    
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INTRODUÇÃO 

 

Os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 aos EUA geraram grande ansiedade social 

e política no Ocidente, esses ataques à maior potência do sistema internacional foram uma prova 

contundente de que o mundo pós-Guerra Fria não é de modo algum mais pacífico e seguro e 

que a Sociedade Internacional tem muitos novos desafios para enfrentar.  

A estratégia que os EUA seguiram para lidar com essas ameaças, no entanto, foi oposta à 

que o país vinha tentando fazer durante a década de 1990, ao invés de se engajar com as 

instituições do sistema internacional e tentar encontrar meios conjuntos para lidar com as forças 

terroristas, a superpotência agiu unilateralmente e por meio de uma retórica dualista, dividiu o 

mundo entre civilizados e párias. Apesar de a invasão ao Afeganistão ter acontecido com o aval 

da ONU, há muito o que se discutir a respeito da legalidade e efetividade das táticas utilizadas 

nas buscas pelos líderes terroristas, além disso, as ações que se seguiram a partir dessa invasão 

foram extremamente agressivas e unilaterais. Sob o termo difuso de “Guerra ao Terror”, com 

uma estratégia pouco clara, os EUA e seus aliados deram seguimento a um conjunto de 

operações militares que acentuaram algumas instabilidades geopolíticas e infelizmente não 

resolveram o problema sério que é o terrorismo internacional. Mais de 15 anos desde a invasão 

ao Afeganistão, os EUA tem retirado suas tropas do Iraque, após diversos escândalos 

envolvendo denúncias de torturas e abusos cometidos contra prisioneiros e outras ações ilegais 

que minaram a legitimidade da “Guerra ao Terror”. O país tem revisado suas estratégias 

geopolíticas uma vez que outras potências como a Rússia e a China têm se mostrado 

importantes adversários em vários aspectos.  

De todo modo, a “Guerra ao Terror” não acabou e ainda é um mote importante para as 

operações e presença militar americanas no mundo. essa guerra, por seu próprio escopo, não 

possui limites temporais e espaciais definidos, é travada com o uso de mecanismos que 

permitem realizar ataques à distância (algo ainda mais intenso que a guerra aérea), e por isso se 

configura como uma guerra global.  

Mas apesar de o terrorismo ter se tornado uma questão fundamental após 2001 para a política 

externa americana, não podemos nos esquecer de que os anos de 1990 não foram marcados pela 

paz, ao contrário. A nova ordem mundial ao final da Guerra Fria é marcada desde o início pela 

intensificação dos conflitos gerados por antigas questões que se acreditavam estarem superadas, 

como os conflitos étnicos e religiosos, assim como por novas pautas como o tráfico 

internacional de armas e drogas, a intensificação da violência urbana e sim, também o 
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terrorismo.  Por essas e outras questões, a nova ordem mundial proposta pelos EUA ao final 

dos anos 1980 tinha como um de seus objetivos expandir a sua própria agenda de segurança 

nacional para garantir sua segurança, e nessa expansão os valores defendidos pelo mundo 

Ocidental como: liberdade individual, livre mercado, democracia e defesa dos direitos humanos 

foram associados à ideia de segurança internacional, ou seja, a expansão dos valores Ocidentais 

tornariam o mundo mais pacífico (ideias como a teoria da paz democrática e fim da história são 

o resultado desse tipo de pensamento). Mas não foi uma pax americana que se seguiu à Guerra 

Fria, muito ao contrário. As novas ameaças começaram a fazer parte da vida dos indivíduos e 

as sociedades ocidentais, inclusive a americana, tiveram na mídia e na indústria cultural 

importantes veículos para tentar compreender o novo cenário e identificar quem são os novos 

inimigos.  

Sabemos da importância que tem a indústria cultural na propagação de ideias, valores, na 

formação da percepção sobre questões diversas e seu papel como veículo de ideologia. Os 

trabalhos de Siegfried Kracauer e Walter Benjamin, e depois os dos autores da Teoria Crítica, 

já apresentavam essas questões nos idos das décadas de 1920 e 1930, quando o nazismo e o 

fascismo estavam estetizando a política por meio da indústria cultural como nunca antes se fez 

na história. No nazismo e no fascismo, todos os meios de comunicação e entretenimento foram 

mobilizados para propagar a ideologia, para fortalecer o nacionalismo e estabelecer dualismos 

que chegaram ao ponto de desumanizar os inimigos e a justificar o seu extermínio, assim como 

a mobilizar toda a população para o esforço de guerra, promovendo a Guerra Total que foi a 

Segunda Guerra Mundial.  

Das décadas de 1930 e 1940 para o século XXI a relação entre as forças políticas e a indústria 

cultural mudou bastante. A indústria cultural se tornou mais difusa e menos dependente do 

Estado. Mas ela ainda é um importante veículo de transmissão de ideias, valores e também de 

ideologia. Ainda é muito importante para as classes dominantes, e isso também vale para os 

países mais poderosos do sistema internacional – que a relação entre elas e a grande produção 

cultural esteja alinhada.  

Os maiores setores e as maiores empresas da indústria cultural do século XX são as 

americanas, sendo o cinema o carro-chefe. Apesar de atualmente essas empresas sejam de 

capital multinacional e em algumas delas o maior capital investido sequer é proveniente de 

investidores americanos, os seus produtos mantém uma relação importantíssima com os 

valores, as ideias, o estilo de vida e a estética que os EUA difundiram durante o século XX, e 

se tornaram hegemônicos no mundo Ocidental. E os produtos culturais que se desenvolveram 

nos EUA e foram exportados, principalmente os da indústria cinematográfica, “Hollywood”, e 
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determinaram a estética dos produtos culturais mundo à fora, por sua vez, foram desenvolvidos 

com o apoio da classe política e dos setores militares dos EUA. Nesse sentido, a indústria 

cultural americana, especialmente o cinema, se configura como um complexo militar-

industrial-midiático e cultural que influencia a indústria cultural americana até hoje.1  

A relação entre os setores militares, as agências de inteligência e de segurança nacional, com 

a indústria cultural não é uma imposição, ela é benéfica e desejável pois também favorece a 

indústria, principalmente a cinematográfica. Hollywood tem historicamente mantido uma 

relação próxima com o exército e agências que é mutualmente benéfica. Por meio do cinema 

os americanos e outras sociedades formam suas percepções, seus valores estéticos e políticos e 

recebem estímulos que influenciam suas decisões políticas e cotidianas, como o que consumir, 

por exemplo. Mesmo que hoje o público do cinema esteja se reduzindo, isso não significa que 

os filmes sejam necessariamente menos vistos, pois há hoje novas formas de fruir desses 

produtos que são muitas vezes ilegais – como os filmes “pirata” os sites de streaming e os 

downloads – que permitem com que pessoas no mundo inteiro tenham acesso a esses filmes.2     

Feitas essas considerações, retornamos à questão inicial dessa introdução: o mundo pós-11 

de setembro, a ansiedade social que se intensificou com esses ataques e a “Guerra ao Terror”. 

Os filmes fizeram parte desse conflito, como fizeram de outros antes dele. Os filmes ajudaram 

a construir a imagem do inimigo, das ameaças, a audiência tomou conhecimento das formas de 

lidar com ele e dos seus “heróis”. A representação cinematográfica da realidade dos conflitos 

em muitos aspectos também ajudou a legitimá-lo. Não é de se surpreender que em 04 de 

novembro de 2001, Karl Rove, conselheiro chefe do então presidente dos EUA, George W. 

Bush, tenha realizado uma reunião com membros ilustres da indústria cinematográfica 

americana para pedir auxílio à “Guerra ao Terror”.3   

Não podemos dizer que exista qualquer imposição, mas as evidências provam que existe no 

cinema mainstream um alinhamento com os setores militares e a classe política, o que influencia 

                                                           
1 TANGUAY, Liane. Hijacking History: American culture and the war on terror. Montreal: McGill-Queen’s 

University Press, 2013. 

MARTIN, Georg. STEUTER, Erin. Pop culture goes to war: enlisting and resisting militarism in the war on 

terror. Lexington Books, 2010. 

BOGGS, Carl; POLLARD, Tom. The Hollywood War Machine: Militarism and Popular Culture. London: 

Paradigm Publishers, 2007.   
2 MARTEL, Frédéric. Mainstream: a guerra global das mídias e das culturas. São Paulo, RJ: Civilização 

Brasileira, 2012 
3 LYMAN, Rick. A nation challenged: the entertainment industry, Hollywood discusses role in war effort. In: 

The New York Times, 2001. Disponível em: <http://www.nytimes.com/2001/11/12/us/nation-challenged-

entertainment-industry-hollywood-discusses-role-war-effort.html>. Acesso em: 18 de abril, 2017.  

MATHEWS, Tom D. To the war room!. In: The Guardian. Disponível em: 

<https://www.theguardian.com/film/2001/nov/14/artsfeatures1>. Acesso em: 18 de abril, 2017.  
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os temas e as características das produções, consequentemente, também influencia as 

mensagens, valores e impressões que essas produções possuem e propagam, direcionando a 

perspectiva dos indivíduos sobre a realidade, ou seja, sobre questões importantes como a 

política, a política internacional e também sobre o terrorismo e a guerra.    

Neste trabalho, nós analisamos 4 filmes que tratam da ameaça terrorista e das formas de lidar 

com ela desde o final dos anos 1990, até as consequências da ‘Guerra ao Terror”. Um desses 

filmes é puramente ficcional, os outros três seguintes são baseados em fatos reais. Em conjunto, 

eles nos ajudam a reconstituir a progressão histórica e discursiva da “Guerra ao Terror”. 

Tentaremos identificar nesses filmes: 

a) Como o inimigo é construído, quais são suas motivações e formas de ação; 

b) Os discursos ocidentais para se combater o inimigo e justificar as táticas utilizadas; 

c) Qual a imagem que esses filmes promovem dos setores militares e da inteligência 

americana; 

Evidentemente que se os filmes apresentarem outros elementos que acreditarmos serem 

importantes para a dissertação, desde questões relacionadas à produção até elementos fílmicos, 

tentaremos destaca-los. 

Os filmes selecionados são os seguintes:    

1. Nova York Sitiada (The Siege, Edward Zwick, 1998)  

1.1. Data de Lançamento 

• EUA: 06 de novembro de 1998; 

1.2. Orçamento  

• U$ 70,000,000,00  

1.3. Faturamento (doméstico) 

• EUA: U$ 40,981,289,00  

1.3.1. Faturamento total  

• U$. 116,672,912,00 

 

2. Falcão Negro em Perigo (Black Hawk Down, Ridley Scott, 2001);  

2.1. Data de Lançamento 

• EUA: 18 de dezembro de 2001 

2.2. Orçamento  

• U$ 92,000,000,00 

2.3. Faturamento (doméstico, EUA) 

• EUA: U$ 108,638,745  

2.3.1. Faturamento total  

• U$. 172,989,651,00 

2.3.2. Faturamento por país 

• França: U$ 2,856,606,00 

• Alemanha: U$ 2,387,107,00 
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• Reino Unido: U$ 8,091,924,00 

2.4. Principais prêmios e indicações  

• Vencedor do Oscar nas categorias: melhor edição; melhor mixagem de som. 

 

3. A Hora mais Escura (Zero Dark Thirty, Kathryn Bigelow, 2012);  

3.1. Data de Lançamento 

• EUA: 19 dezembro 2012 

3.2. Orçamento  

• U$ 40,000,000,00 

3.3. Faturamento (doméstico, EUA) 

• EUA: U$ 95,720,716,00  

3.3.1. Faturamento total  

• U$. 132,820,716,00 

3.3.2. Faturamento por país 

• França: U$ 4,22,582,00  

• Alemanha: U$ 230,108,00 

• Reino Unido: U$ 5,745,075,00 

3.4. Principais prêmios 

• Oscar: melhor edição de som. Foi indicado ao Oscar nas categorias: melhor filme, 

melhor atriz, melhor edição. 

 

4. Sniper Americano (American Sniper, Clint Eastwood, 2015) 

4.1. Data de Lançamento 

• EUA: 25 dezembro 2014 

4.2. Orçamento (em dólares americanos) 

• U$ 58,000,000,00 

4.3. Faturamento (doméstico, EUA) 

• EUA: U$ 350,126,372,00  

4.3.1. Faturamento total (em dólares americanos) 

• U$. 547,426,372,00 

4.3.2. Faturamento por país (em dólares americanos) 

• França: U$ 21,273,403,00 

• Alemanha: 11,437,055,00 

• Reino Unido: 20,735,943,00 

4.4. Principais prêmios e indicações  

• Vencedor do Oscar na categoria: melhor edição de som; 

• Vencedor do American Film Institute Awards na categoria: melhor filme do ano; 

• Foi indicado ao Oscar nas categorias: melhor filme, melhor diretor, melhor roteiro 

adaptado, melhor edição de filme, melhor mixagem de som, melhor ator; 

 

A dissertação está dividida em três partes. A primeira, intitulada “Globalização e Guerra 

Global” é uma breve contextualização histórica do novo cenário internacional pós-Guerra Fria, 

dos novos dilemas que os Estados – especialmente os EUA – enfrentam em termos de segurança 
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interna e iniciamos uma reflexão sobre a guerra nesse cenário. A segunda parte, intitulada 

“Guerra, Propaganda e Cinema” é mais ampla, nela nós tentamos apresentar a importância da 

propaganda e da indústria cultural para o Estado no século XX, especialmente em tempos de 

guerra, configurando os produtos culturais como armas de guerra modernos. Introduzimos aqui 

algumas reflexões sobre o cinema Hollywood e a relação dele com o setor militar americano. 

Por fim, a terceira parte, intitulada “Guerra Global: percursos fílmicos” será dedicada à nossa 

tentativa de analisar os filmes propostos segundo nossas intenções descritas acima.  
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2. Conclusão 

Nos filmes analisados, percebemos que há uma construção dualista das relações 

internacionais como sendo uma disputa entre um “nós”  ocidentais e civilizados ameaçados por 

um “eles” ou “outros” selvagens e bárbaros, estes, por não reconhecerem os valores ocidentais 

como sendo inerentemente bons e justos, estão em  constante esforço para destruir o modo de 

vier ocidental. Esses inimigos são construídos nesses filmes como traiçoeiros e vis, prontos para 

trair aqueles que tentam ajuda-los. O terrorismo seria não apenas uma tática partisan, mas um 

resultado dessa característica traidora, pois as táticas terroristas são, como a traição, geralmente 

imprevisíveis e causam grandes traumas e dificuldades de confiar novamente. Nesse sentido, 

por serem considerados selvagens, torna-se justificável e até necessário que sejam utilizados 

contra eles métodos que em outros indivíduos seriam abomináveis, como a tortura.  

De modo geral, os setores militares são enaltecidos mesmo nos filmes em que há uma 

declaração anti guerra. Especificamente em Falcão Negro em Perigo e Sniper Americano, a 

posição anti guerra está pautada principalmente no sofrimento que ela causa aos soldados e às 

suas famílias, e não nos motivos que os levaram a sair de suas casas e abandonar suas vidas 

civis.   

Nesses filmes, vemos que a guerra é profundamente urbana, o inimigo pode ser qualquer 

pessoa, mesmo uma criança, além disso, a guerra é extremamente irregular: de um lado temos 

um exército muito bem preparado e treinado e de outro temos grupos insurgentes que se 

utilizam do terrorismo. De fato, os ambientes urbanos tem se tornado o palco de guerra desde 

a Segunda Guerra Mundial, e isso se intensificou na medida em que as ameaças à segurança 

nacional dos Estados deixaram de ser apenas os exércitos inimigos e hoje incluem o terrorismo 

internacional, o tráfico e o crime organizado. De fato, essas ameaças precisam ser combatidas, 

mas as forças armadas não possuem nem a expertise e nem a legalidade para fazê-lo.  

As opções seriam o uso das agências de inteligência e de segurança, assim como as agências 

de investigação, no entanto, na medida em que a estratégia para lidar com o terrorismo se pautou 

em criar listas de alvos e tentar capturar e matar os indivíduos dessa lista, ficam de fora da 

estratégia a compreensão das razões que levam determinadas pessoas e grupos a se tornarem 

terroristas, consequentemente, o combate ao terrorismo por esses meios é não apenas pouco 

eficiente como também contraproducente. Em A Hora mais Escura, vemos que todos os bilhões 

de dólares investidos na invasão ao Iraque e na busca e consequente assassinato de Osama bin 

Laden – numa missão ilegal no Paquistão realizada pela JSOC – não resolveu o problema do 

terrorismo, ao contrário, no decorrer do filme vemos que quanto mais os agentes se esforçavam 
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em procurar líderes terroristas e para isso fizeram uso de diversas técnicas desumanas, como a 

tortura, menos eficiente se tornavam essas buscas e mais ataques aconteceram. No entanto, 

essas percepções ficam subsumidas ao sentimento de vingança que guia o comportamento e 

comprometimento da personagem Maya em encontrar Osama bin Laden, e por isso, ao fim do 

filme, o choro pode ser percebido como uma demonstração de alívio. Para a audiência, é um 

alívio ver uma operação bem-sucedida pois o filme estimula o sentimento de vingança e ódio 

desde o princípio.  

Por fim, é interessante observarmos que há uma desproporção na qualidade do luto pelas 

vítimas, o que nos remete à reflexão de Judith Butler sobre o luto como ferramenta política. 

Lembremos dos créditos finais do Falcão Negro em Perigo, quando há uma diferença entre os 

soldados que perderam suas vítimas e os somalis que “simplesmente” morreram. Ou mesmo no 

caso de Sniper Americano, quando as vítimas iraquianas são consideradas como mortes justas, 

enquanto a morte de Kyle é envolta em uma aura de tristeza e sua imagem coberta de símbolos 

de heroísmo, com direito a créditos finais sem qualquer trilha sonora, evidenciando o 

sentimento de perda. Não estamos aqui em momento algum desqualificando a morte desses 

homens, ao contrário, sabemos dos sacrifícios pessoais e das dificuldades pelas quais eles 

passaram e do quanto essas vidas eram valiosas por si mesmas, independentes de quais atos 

heroicos cada um realizou, apenas gostaríamos de destacar o valor que é concedido a algumas 

vítimas em detrimento de outras, e afirmarmos que há, como disse Butler, consequências 

políticas nisso. 

Por fim, esses filmes reafirmam a imagem das relações internacionais como sendo marcadas 

pela violência, fortalecem o medo do “outro” ao criar uma imagem de inimigos inerentemente 

maus, estimulam a ideia de que o sistema internacional não tem espaço para a cooperação , 

desse modo, ajudam, mesmo quando tomam posição contrária, a justificar a guerra como a 

forma mais racional de lidar com as ameaças. 
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