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Resumo

O artigo trata sobre as relações entre o cinema e a história em torno do filme “Capitão

América: O Primeiro Vingador”, cuja trama mostra a Segunda Guerra Mundial a partir da

história do herói americano. O objetivo é investigar e analisar como o filme se constrói a partir

da utilização do discurso histórico que baseia o enredo. A análise intenta perceber, através da

observação do contexto em que o filme foi produzido, assim como os elementos presentes em

sua composição, uma imagem de como os filmes históricos constroem um imaginário próprio

sobre o tema em questão a partir de parâmetros culturais e comerciais.

Palavras-chave: Cinema; Indústria Cultural; História; Guerra; Super-herói; Capitão América.
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Abstract

The article deals with the relationship between cinema and history around the film

"Captain America: The First Avenger", whose plot shows the Second World War from the story

of the American hero. The objective is to investigate and analyze how the film is constructed

from the use of the historical discourse that bases the plot. An analysis intends, through the

observation of the context in which the film was produced, as well as the elements present in its

composition, an image of how historical films build their own imagery on the subject in question

from cultural and commercial parameters.

Keywords: Cinema; Cultural Industry; History; War; Super hero; Captain America.
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Introdução

O presente artigo analisa o filme “Capitão América: O Primeiro Vingador”, produzido

pela Marvel Studios e lançado no Brasil em 2011, o objetivo primeiro é examinar os efeitos dos

usos dos discursos históricos, reconstruídos pelo filme. A obra selecionada apresenta a origem do

personagem Capitão América e sua jornada como grande herói da Segunda Guerra Mundial,

representando um conjunto de memórias populares da época. Não é interesse do trabalho analisar

a produtividade desse elemento enquanto um instrumento didático, procura, no entanto, entender

como a própria obra cria uma narrativa da história, valendo-se de um discurso comercial e das

ideologias sociais e políticas que caracterizam o mesmo. Portanto, nos aprofundaremos na

história do jovem nova-iorquino Steve Rogers, tanto como um herói da ficção americana quanto

como um produto cinematográfico.

Sempre coube a arte o papel de ressignificar a realidade - ou criar realidades - a partir,

principalmente, da interpretação dos indivíduos, o que tornou-a um excelente objeto de pesquisa

para compreender a sociedade e suas relações com os eventos e lugares com os quais tem

contato. As obras de Picasso sobre a Guerra Civil Espanhola dão conta de uma face desse

contexto que não diz apenas do político e do econômico, mas de toda uma relação da memória

das vítimas, da resistência, do sentimento de perda e das marcas deixadas na nação. A famosa

Guernica foi tema de diversos livros e pesquisas no universo acadêmico. No entanto, não é

possível ignorar que o quadro, mais que um retrato da realidade espanhola na década de trinta do

século passado, emana ideias político-sociais como o antimilitarismo e o antiautoritarismo que se

estabeleciam enquanto bases da luta pela paz e pela liberdade.

Estas observações servem como exemplo para a afirmação a seguir: Todo meio de

expressão, artístico ou social, constitui um espaço para debate político e construção ideológica.

Seja nas redes sociais ou nas obras de arte mais elaboradas, de acordo com o espírito de seu
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período de origem e dos contextos culturais, as expressões humanas se constituem a partir de

bases filosóficas e ideológicas do meio em que se está inserido. É como Alexandre Valim

relembra sobre a perspectiva dos estudos de Michèle Lagny:

“Michèle Lagny (1997, p. 187-207) argumenta que todo processo de produção

de sentido é uma prática social, e que o cinema não é apenas uma prática social, mas um

gerador de práticas sociais, ou seja, o cinema, além de ser um testemunho das formas de

agir, pensar e sentir de uma sociedade, é também um agente que suscita certas

transformações, veicula representações ou propõe modelos. Sendo assim, investigar os

meios pelos quais alguns filmes buscam induzir os indivíduos a se identificar com as

ideologias, as posições e as representações sociais e políticas dominantes e quais as

rejeições a essas tentativas de dominação propicia uma visão mais crítica da sociedade.”

(VALMIN, 2011. p. 285)

Portanto, o papel da arte de ressignificar a realidade não pode ser considerado apenas

como um exercício de sensibilidade, mas também como uma forma penetrante na sociedade e na

cultura. Essa dinâmica da arte, especialmente em tempos de avanços tecnológicos que permitem

uma difusão das mídias audiovisuais de forma instantânea e globalizada, traz à academia um

problema praticamente impossível de se dar conta: Como garantir que os conteúdos divulgados

por essas mídias e essa nova arte, produzida em escala industrial, dissemine informações

cientificamente corretas? Como o meio acadêmico pode identificar essa influência ideológica e

regular as mensagens expostas?

Talvez essas questões sejam mais fáceis de solucionar no âmbito das ciências exatas, se

um filme apresentar um cálculo matemático de forma incorreta é fácil para os especialistas

apontarem, mesmo que isso não implique em uma correção imediata do erro. Mas quando uma

obra se propõe a interpretar um contexto histórico a partir de seu próprio ponto de vista não é tão

fácil discernir as implicações ideológicas dessa escolha, muito menos invalidá-las a ponto de

obter correções ou ao menos um reconhecimento popular do erro ou da simples falta de

embasamentos da escolha. Essa complexidade do estudo de história, aliada ao afastamento da
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academia em relação à indústria cultural, causam um abismo de ignorância que serve como

espaço de manobra para ação das mais diversas influências ideológicas, promovendo falsas

noções de identidade e grandes perdas na capacidade de promover um criticismo saudável na

população.

Como exemplo dessa problemática, o primeiro filme da trilogia dos estúdios Marvel

sobre um dos seus mais famosos personagens, o Capitão América, se utiliza do contexto

histórico da Segunda Guerra Mundial, para apresentar ao cinema do século XXI o caráter

heróico do personagem, conferido pelas vitórias narradas nos quadrinhos desde a década de

1940, quando as histórias do Capitão passaram a ocupar o cenário de uma guerra que se

permearia na memória comum do mundo inteiro. Tendo em vista que não seria viável e, nem se

quer desejável, impedir a divulgação do filme, se faz necessário um trabalho de revisão do

mesmo, buscando expor o que esse retrato do fictício passado do Capitão nos diz sobre o nosso

presente. Sendo o filme uma obra a respeito de um dos grandes ícones da propaganda política de

Guerra dos EUA no século XX, analisaremos como o tema dessa publicidade é abordado no

filme e como ele se sustenta na construção da narrativa histórica produzida pelo mesmo.

Tendo em vista essas colocações, em especial, o grande poder de influência dessas

produções, surge no presente momento uma necessidade de supervisionar, do ponto de vista

acadêmico, o que é apresentado a respeito da história no cinema consumido pelos jovens. E,

portanto, essa pesquisa se direciona à obra escolhida como objeto de análise.

Industria Cultural

Desde o início do século XX, o avanço tecnológico incomparável que se desenvolveu

entre todas as áreas das ciências, proporcionou aos seres humanos experiências que reestruturam

a sociedade em seus aspectos mais profundos. Em meio a esse veloz e incessante processo de

“modernização” das ferramentas que intermediam a relação das pessoas com a realidade, o

campo dos instrumentos midiáticos audiovisuais foi um dos que alcançou maior sucesso no que
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diz respeito à conquista de espaço no cotidiano popular. A criação do telefone, do cinema e da

televisão, gradualmente moldou os padrões do comportamento humano a partir de uma lógica de

consumo característica do, hoje consolidado, sistema capitalista. Mencionar que essas invenções

e descobertas científicas foram fundamentais para a constituição da contemporaneidade como a

mesma se desenvolveu é apenas uma premissa básica para as análises propostas neste artigo.

O consumo em massa de entretenimento no formato cinematográfico e televisivo, e

paralelamente sua produção, trouxeram já pronta para o século XXI aquela que chamamos de

Indústria Cultural. É nesse meio de produção comercial que boa parte da produção artística passa

a ser entendida como um produto para a venda e o entretenimento se torna, mais do que nunca,

um meio lucrativo para negócios. No entanto, seria ingenuidade pensar que o que circula por

essa Indústria é apenas dinheiro. Nas palavras de Alexandre Valim: “os filmes sempre têm

necessariamente uma ligação com as relações sociais, independentemente do modo como elas se

dão”. Os meios audiovisuais se tornaram, para a sociedade atual, um dos principais veículos de

informação (sejam notícias, apenas dados visuais ou narrativas fictícias), esses meios ocupam no

seio da cultura ocidental o espaço do verdadeiro ou, ao menos, do válido e, são absorvidos

individualmente das formas mais íntimas e estruturantes para o pensamento. Esse movimento de

absorção, é claro, tem um reflexo na sociedade e a mídia conquista um poder de manipulação das

massas que, atualmente, não é superado por nenhuma outra instituição.

Não cabe aqui pensar o papel das mídias sociais e, talvez, bem pouco caiba sobre o meio

televisivo como elementos formadores da opinião pública, apesar de este primeiro veículo

aparecer como canal de expressão dessas vozes populares e uma volumosa fonte de pesquisa. A

despeito da complexidade e da eficiência desses meios de comunicação e fontes de

entretenimento, a pesquisa subsequente se restringe ao espaço da indústria cinematográfica. Por

caracterizar um meio relativamente elitista , o cinema em si tem um alcance social mais restrito1

1 Segundo pesquisa do  IBGE “O acesso aos cinemas ainda é restrito para grande parte da população
brasileira. Em 2018, 39,9% das pessoas moravam em municípios sem, ao menos, um cinema” (CABRAL,
2019)
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que, por exemplo, a televisão ou a internet. No entanto, as produções cinematográficas utilizam2

de ambos esses meios para alcançar a sociedade e o oposto também costuma ser recorrente (a

pirataria serve como um bom exemplo de como as massas se apropriam da produção

cinematográfica). O fato é que, por possuir um campo bem delimitado e no entanto acessível, o

cinema proporciona um espaço acima de tudo intrigante e confortável para pesquisa.

Tendo em vista esses pontos, cabe agora definir os sujeitos que estabelecem as questões

propostas por essa pesquisa. Para tanto, é necessário se perguntar: Quem são os indivíduos que

ocupam e consomem o cinema na atualidade? Dentre todos os grupos que participam dessa lista

de possíveis respostas chama-nos a atenção um elemento de grande peso para solução final da

pergunta, o qual tem se destacado nas telas nos últimos anos: Os filmes de super-heróis. Desde o

final da última década, os filmes de ficção-científica e aventura têm ocupado o lugar dos dramas

e romances nos recordes de bilheteria e nas premiações. É fácil perceber qual a relevância disso

para se alcançar uma resposta que contemple a primeira pergunta neste parágrafo. O principal

público alvo desse gênero fica entre os jovens, especialmente os adolescentes. Segundo

pesquisas do “IBOPE Media”, os filmes de ação e aventura representam 65% dos mais assistidos

nas salas de cinema nacional e 28% do público se encontra entre os 12 e os 19 anos, sendo esse o

maior grupo de espectadores no país. Isso significa que o principal consumidor da indústria

cinematográfica no país é, portanto, o adolescente em idade escolar e que seu gênero favorito

tem sido fortemente representado por filmes de super-herói.

Mesmo os filmes de ficção científica têm boa parte de seus enredos baseados em cenários

e figuras históricas além de se basearem em referências literárias clássicas, para além do próprio

mundo dos quadrinhos. Em 2017, a Warner Bros (mesmo estúdio que trouxe às telas o sucesso

dos filmes de Harry Potter e, certamente, bem acostumado a lidar com o público infanto-juvenil)

revisitou a Primeira Guerra Mundial com a clássica personagem da Dc Comics, Mulher

2 “Realizada no último trimestre de 2016, a sondagem apurou que - de 69,3 “milhões de domicílios
particulares permanentes no Brasil - apenas 2,8%, ou 1,9 milhão, não tinham televisão, com destaque para
o Norte do país, onde o percentual é o mais elevado (6,3%).” (GANDRA, 2018)
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Maravilha enquanto a Marvel Studios já tinha desenvolvido nas telas de cinema uma trilogia

sobre a história de um de seus mais antigos protagonistas, o Capitão América que surgiu

primeiro nos quadrinhos em 1918 e travou diversas batalhas contra os nazistas no decorrer da

Segunda Guerra Mundial, levando para o orgulho norte-americano o papel principal na vitória

contra a Alemanha, pelo menos no campo da ficção. As novas versões e narrativas em torno

desse herói aquecem, no imaginário popular, versões do discurso histórico produzidas pela

indústria cultural, enraizando ideias e até mesmo memórias em larga escala e com grande

influência comercial.

O Filme

Sendo uma obra que se propõe a trabalhar em uma época diferente daquela de sua

produção, o filme recorre a vários elementos para trazer credibilidade ao seu cenário, os

figurinos, as tecnologias exibidas entre outros são ferramentas para construir essa sensação de

viagem no tempo. Além disso, o filme faz um esforço para desconstruir a fama de “garoto

propaganda” que o personagem adquiriu depois de ter servido como catalisador do nacionalismo

estadunidense para convencer diversos jovens de que seu dever para com o país também incluia

participar de esforços de guerra. No entanto, todos esses esforços para arejar a imagem do herói

culminam novamente na mesma narrativa de sempre, revisitando histórias já narradas pelos

quadrinhos, o Capitão avança contra os frontes nazistas, descrevendo uma outra rota para os

EUA na história do mundo.

No entanto, a narrativa do filme em si pouco tem a ver com o exército alemão e

tampouco com Hitler. Logo nos primeiros minutos, antes mesmo de nos trazer o protagonista, o

filme apresenta o seu vilão: O Caveira Vermelha, presente nos quadrinhos desde a sétima edição

da Captain America Comics, o fundador da Hidra tem seus próprios planos de dominação

mundial que incluem atacar Berlim e derrotar o próprio Fuhrer, de imediato, percebe-se um

aceno maior para a polarização entre capitalismo e comunismo ou EUA e URSS em relação aos
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desenvolvimentos da segunda guerra. E este é de fato o foco do enredo, o combate entre o

Capitão Rogers e Johann Shmidt, um ex-soldado nazista. Os dois personagens acabam

descobrindo ter pontos em comum em suas histórias, o que pesa ainda mais em sua rivalidade.

➢ O Alistamento

Steve Rogers é caracterizado como um garoto normal do Brooklyn, órfão e franzino, ele

se vê diante de um mundo que gira em torno da maior Guerra já vista pela humanidade. Em

jornais, cartazes e até em outras novidades tecnológicas, como o próprio cinema, o governo

divulga constantemente comerciais e propagandas sobre como e porque as pessoas deveriam

ajudar o exército americano. Todos esses elementos relembram constantemente o nosso

protagonista de que suas condições de saúde não permitem que ele ajude o seu país como

gostaria, apesar de ele já ter tentando se alistar anteriormente. Quando questionado por seu

melhor amigo se ele não estaria tentando “provar nada”, ou seja, mostrar que apesar de seu

aspecto frágil ele era tão capaz quanto os outros rapazes, Steve afirma que ele não teria direito de

fazer menos do que os homens que estão morrendo na guerra.

Em uma cena anterior, o filme mostra de uma forma discreta e divertida como a

propaganda governamental afeta o emocional do jovem nova iorquino: No cinema, Steve

confronta um homem que critica a exibição de um desses comerciais e exige respeito, o homem

se levanta para enfrentá-lo, mostrando-se maior e mais forte do que ele, enquanto isso, ao fundo,

o narrador do comercial diz “juntas, as forças aliadas enfrentaram qualquer perigo, não importa o

tamanho”, a frase parece motivar o rapaz apesar do aparente medo em sua expressão, e então,

passamos para outro quadro, em um beco, onde Steve tenta se manter firme contra seus golpes.

Mais tarde, Steve e seu amigo Bucky, recentemente convocado para servir na guerra, vão

a uma feira onde o rapaz se depara com um dos mais icônicos símbolos da propaganda

americana, o famoso cartaz “I Want You” (imagens 1 e 2), ilustrado por James Flagg em 1917

para apoiar os esforços militares americanos na Primeira Guerra Mundial.
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(Imagem 1)                                          (Imagem 2)

Este cartaz é um elemento recorrente no filme, tendo aparecido anteriormente na cena em

que Steve tenta se alistar e é negado (imagem 3), como já teria feito mais vezes anteriormente.

Também podemos ver essa obra mais uma vez na feira, mas já no posto de alistamento, depois de

Steve ser confrontado mais uma vez por sua inaptidão física ao se colocar diante de um cartaz

que deveria espelhar o rosto dele em um uniforme de soldado, mas que é muito alto para o rapaz.

No entanto, essa é a tentativa final de alistamento dele, um cientista alemão servindo ao

exército americano, ouve Steve conversando com seu amigo no corredor e o seleciona para

participar de uma operação especial. O então soldado se torna cobaia de um experimento para

criação de um super soldado, modificado geneticamente para se tornar “a raça superior”, o que,

curiosamente, se aproxima muito do discurso de supremacia ariana. Depois da sua

transformação, a figura do rapaz se torna muito próxima dos ideais pregados pelo partido

Nazista. Toda essa história já estava escrita nos quadrinhos na década de 40, durante o decorrer

da Segunda Guerra.
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(Imagem 3)

➢ Garoto Propaganda

Depois de concluir seu experimento, o Dr. Erskine é assassinado por um espião da hidra

que também rouba o soro que tornou Steve Rogers um super soldado, o herói consegue impedir

que o espião roube a tecnologia, mas os frascos se quebram e o experimento se torna então

irreproduzível, fazendo de Rogers o único de sua “espécie”. Steve então é dispensado pelo seu

Coronel, que o considera insuficiente para causar um impacto efetivo, apesar de suas novas

habilidades. O soldado recebe então um convite para “servir o seu país no campo de batalha

mais importante de uma guerra” e é contratado para promover a venda de bônus de guerra.

Steve passa a se apresentar por todo o país,

auxiliando na propaganda do governo. A mesma que o

havia estimulado a se alistar em primeiro lugar. Sob a

promessa de um dia ser de fato enviado ao front, o

rapaz, agora dono do título fictício de Capitão, grava

filmes, tira fotos, faz discursos, acompanhado por um

corpo de bailarinas, muitas vezes encenando histórias

de batalhas que ele não viveu (imagem 4).

Não demora muito para que o rapaz se sinta desconfortável com a sua nova posição,

percebendo que ele não está servindo o país como esperava, o Capitão é comparado, em uma
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conversa com a Agente Carter, seu par romântico, a um mico de circo. Esse caráter

propagandista que o personagem teve na realidade não aparecia na Captain America Comics com

qualquer aspecto crítico, esse elemento é acrescentado a história do Capitão para recuperar o

interesse do público que, com o fim da Guerra, nunca mais foi o mesmo.

Outro detalhe neste momento do filme, que ocupa cerca de dez minutos do tempo de tela,

é a cena em que o Capitão repetidamente encena um soco contra um ator interpretando Hitler

(imagem 5), enquanto na tela aparece o nome de diversas cidades nas quais ele teria se

apresentado. Essa cena lembra a capa da primeira edição da Captain America Comics de 1941

(imagem 6), que dizia “Capitão América fica cara a cara com Hitler”.

Quando finalmente Steve consegue, em segredo, ir em uma missão como Capitão

América, ele se refere a essa encenação ao ser contestado sobre sua experiência, dizendo “já

nocauteei Hitler mais de duzentas vezes” para convencer os demais soldados resgatados de sua

capacidade como líder.

(Imagem 5) (Imagem 6)
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➢ A Guerra

Depois da operação de resgate bem sucedida, Steve finalmente consegue reconhecimento

para atuar na guerra. O Coronel permite que ele escolha os próprios soldados e eles começam a

combater a Hidra, destruindo suas fábricas de armamento. Quando tentam emboscar um trem de

carga da mesma, Bucky acaba caindo dos trilhos para o desfiladeiro e é dado como morto. Isso

motiva o Capitão a enfrentar de vez o Caveira Vermelha e ele organiza uma invasão à base

principal da  Hidra.

Como citado anteriormente, o Caveira Vermelha trai o partido nazista antes mesmo de

entrar em contato com o Capitão, o filme ressalta que ele tem seus próprios planos e ambições,

deligadas do governo alemão. Inclusive os únicos personagens no filme que apresentam

carregando símbolos relacionados ao terceiro reich, são desintegrados pelo vilão.

Assim sendo, Steve Rogers nunca chega a combater as tropas nazistas como ele desejava

desde o princípio do filme. Ele atua contra um outro inimigo, um vilão diferente, desligado das

disputas militares entre o Eixo e os Aliados. No entanto, ao final do filme, quando Steve

consegue desviar as bombas que seriam lançadas pela Hidra e, logo depois de Johan se

desintegrar pela sua própria ambição, afunda em algum lugar do pacifico dentro de um avião, o

filme traz cenas do final da Guerra, conectando as batalhas do capitão com o contexto histórico

em questão.

Conclusão

A relação do personagem Steve Rogers com o contexto da Segunda Guerra foi o que, na

época, garantiu o sucesso do personagem nos quadrinhos e por consequência, acabou amarrando

as duas narrativas na memória dos fãs de tal forma que a história continua sendo reproduzida

desta forma até os dias de hoje, como neste filme. Apesar de o processo de produção deste

roteiro ter tido um cuidado para criar uma história independente do personagem, com seu vilão
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igualmente fictício, garantindo ao Capitão uma narrativa exclusiva, o filme ainda se sustenta com

base nos acontecimentos históricos e suas própria conclusão é de que os esforços do protagonista

foram fundamentais para o sucesso das forças aliadas, o que corrobora com uma narrativa

patriótica dos Estados Unidos sobre o seu papel no conflito.

A arte e a mídia se fazem como instrumentos de divulgação de ideais e propostas, nem

sempre tão fiéis à realidade quanto se julga. Quando se trata da abordagem de temas históricos,

narrativas propostas sobre figuras heróicas frequentemente tentam promover relações de orgulho

e identidade e dificilmente se propõem de forma crítica sobre as temáticas selecionadas. O

“Capitão América: Primeiro Vingador”, apesar de produzir um pequeno questionamento sobre o

caráter da atuação do personagem principal no conflito - quando trata do mesmo como uma

ferramenta da propaganda governamental americana, como sabemos que foi utilizado na

realidade - apenas o faz como uma estratégia para reciclar a reputação do soldado, mas não o

afasta da propaganda em si.

Apesar de os EUA terem tido um papel importante na Segunda Guerra Mundial, o título

de “vencedor” do conflito não pode ser garantido a uma única nação, muito menos aos esforços

de um único sujeito como o filme propõe. A divulgação dessas “lendas” da cultura pop

continuam, até hoje, a reforçar uma narrativa que centraliza os esforços norte-americanos,

resumindo, de forma simplista, um dos momentos mais sensíveis da história da humanidade em

favor de um nacionalismo exacerbado e fundamentalmente comercial.

Dados esses argumentos, assim como a relevância desse tipo de produção no consumo
midiático popular, é imprescindível que a academia compreenda essas obras como parte do seu
campo de estudo, possibilitando que as mesmas sejam investigadas criticamente, seja por
questões científicas ou didáticas. O preconceito em torno do que é “popular” e não se encaixa
nos padrões de erudição das ciências, apenas serve para propagar a ignorância. A função final da
história é e sempre será social, portanto, acessar as massas em toda a sua complexidade
permanece como um desafio constante e inegável do ofício do historiador, seja na sua atuação
como pesquisador ou discente.
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