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Resumo: Esta comunicação tem por objetivo apresentar uma interpretação sobre a 
importância da escrita na formação de um imaginário popular, não somente pelo 
conteúdo que carrega, mas, sobretudo, por sua própria representação em diferentes 
formatos: livros, panfletos, jornais etc. Pretendemos ainda que esta análise, 
centralizada na questão da produção de conhecimento sobre os continentes africano 
e asiático ao longo do tempo, seja realizada por meio da novela Coração das Trevas 
de Joseph Conrad e do filme Apocalypse Now de Francis Ford Coppola. 
Palavras-chave: Imperialismo, Império, África e Ásia. 
 
Abstract: This communication has for objective to present an interpretation of the 
importance the writing in the formation of a popular imaginary, not only for the 
content that carries, but, above all, for own representation in different formats: 
books, pamphlets, newspapers etc. We intended although this analysis, centralized in 
the subject of the knowledge production on the African continents and Asian along 
the time, be accomplished through the Heart of Darkness of the Joseph Conrads and 
the Francis Ford Coppola’s Apocalypse Now. 
Keywords: Imperialism, Empire, Africa and Asia. 
 

 

Os eventos catastróficos que marcaram o início do século XX, sobretudo as 

grandes guerras, provocaram uma ruptura no modo como os homens percebiam e 

agiam no mundo. A transformação do quadro político internacional tornou viável a 

transferência do papel hegemônico inglês para sua ex-colônia americana e com isso a 

manifestação de novos princípios de intervenção imperialista, que pressupunham 

aparelhos de poder de descentralização e desterritorialização. Por outro lado, este 

também foi o momento de emergência de movimentos sociais contestatórios tanto da 

nova hegemonia imperial, quanto dos antigos princípios imperialistas. (HARD e 

NEGRI, 2002: 12) 

 

Deste modo, o terceiro quartel do século XX foi marcado por profundas 

agitações que abalaram o tão propalado American way of life. Este foi o auge de 

diferentes processos que se tornaram nevrálgicos para a sociedade estadunidense. 

Desde à luta pelos direitos civis e pela igualdade racial, intensificada com a morte de 
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Martin Luther King em 1968; passando pelo movimento hippie e as manifestações 

estudantis, que se potencializaram e convergiram nas críticas à guerra do Vietnã. 

 

As artes também refletiram estas transformações tendo o cinema 

estadunidense como um dos seus mais fortes filões. Foi na década de 1970 que os 

mais significativos filmes de Hollywood sobre a participação dos Estados Unidos na 

guerra do Vietnã foram produzidos. De 1978, por exemplo, temos, Coming Home do 

diretor Hal Ashby; The boys in Company C de Sidney J. Furie; Who’ll stop the rain de 

Karel Reisz e, ainda, The Deer Hunter de Michael Cimino e Apocalypse Now de 

Francis Ford Coppola, lançados em 1979. (McINERNEY, 1979-80: 21) 

Apocalypse Now narra a missão do capitão Willard incumbido pelo alto 

comando do exército dos Estados Unidos de matar o dissidente Coronel Walter E. 

Kurtz que, no interior do Camboja, promovia sua guerra particular. Por meio da 

narrativa desta jornada pelo rio Nung, Copolla faz a crítica da atuação dos EUA no 

Vietnã destacando os efeitos negativos da intervenção imperialista sobre as 

populações vietnamitas e, principalmente, da guerra sobre os soldados 

estadunidenses.  

 

Neste sentido, na cena das coelhinhas da Playboy, em que nos é mostrada a 

diversão promovida pelo alto comando do exército dos Estados Unidos, Willard ao 

comparar os dois grupos envolvidos na guerra, constata que os   

 

“os vietcongues não se divertiam muito. Eles se escondiam fundo 
demais ou corriam depressa demais. A idéia deles de descanso era 
arroz frio e carne de rato. Eles só tinham duas formas de voltar para 
casa, a morte ou a vitória...”  

 

No que se refere à degradação do exército dos Estados Unidos, ao retratar o 

Vietnã como parque de diversões dos soldados estadunidenses, Coppola busca 

justificar aquilo que considera a causa da ineficácia do conflito, sobretudo, na cena 

em que o soldado Lance compara o ambiente da guerra à Disneylandia.  

Ou ainda, encontramos a essência da critica do diretor de Apocalypse Now na 

fala do coronel Kurtz, o Vietnã como uma grande festa promovida por “um bando de 

palhaços de 4 estrelas”, que corrompia os soldados com a idéia de superioridade 

estadunidense, sustentada por uma avançada infra-estrutura militar:  

 

950



Anais 
II Encontro Nacional de Estudos da Imagem                             12, 13 e 14 de maio de 2009 • Londrina-PR 

882 
 

“Contanto que nossos oficiais e tropas executem incursões limitadas 
a um ano, permanecerão diletantes na guerra e serão turistas no 
Vietnã. Contanto que cerveja gelada, comida quente, rock and roll e 
todas as outras amenidades continuem sendo o padrão, nossa 
conduta na guerra só ganhará impotência. O uso indiscriminado do 
nosso poder de fogo só aumentará a efetividade do inimigo e 
fortalecerá o empenho em provar a superioridade de uma cultura 
agrária contra a maior tecnocracia do mundo.[...]A tragédia central 
de nosso esforço nesse conflito é a confusão entre uma tecnologia 
sofisticada e o compromisso humano. Nossas bombas podem destruir 
a geografia a tempo, mas elas nunca ganharão a guerra. [...]Nos 
precisamos de menos homens, e melhores; se eles forem 
comprometidos esta guerra poderá ser ganha com um quarto de 
nossa força atual...os fracos são tão comprometidos quanto nos 
somos poderosos em armamentos.” Journal of SE Asian Affairs, vol. 
II, 7 april 1965. Commitment and Counter-Insurgency, by Col. Walter 
E. Kurtz.1  

 

 
Insigne na fala acima citada, além de ser representativa do sentido mais 

profundo de Apocalypse Now, é o lugar de onde ela foi retirada. Ao longo do filme, 

Coppola faz algumas citações de diversos escritos do coronel Kurtz que compõe parte 

da documentação entregue ao capitão Willard quando este foi designado para sua 

missão. Um dossiê constituído por relatórios, diários e estudos que dão conta tanto 

das dificuldades enfrentadas pelas tropas nos campos de batalha, quanto das 

populações vietnamitas. Tal esforço ‘antropológico’ de registrar e interpretar o 

ambiente no qual Kurtz atua é algo análogo aos procedimentos dos agentes coloniais 

a serviço das diferentes nações européias da época de Joseph Conrad, autor de 

Coração das Trevas.  

 

Nesta perspectiva e para além das aproximações já conhecidas entre o filme 

de Coppola e a novela de Conrad, indicamos nestas obras a convergência dos 

métodos aplicados no avanço das intervenções militares do imperialismo europeu 

finissecular do XIX e imperial dos Estados Unidos no contexto da Guerra Fria.2  

 

O imperialismo europeu e o império estadunidense praticaram duas formas de 

intervenção mundial que a priori se distinguem por suas ideologias constituintes. 

                                                 
1 Conforme apresentado por Coppola no filme, a fala citada faz parte de um dos documentos que 
integram o dossiê sobre o coronel Kurtz, dado pelo alto comando do exército ao capitão Willard.  
2 Dentre os inúmeros trabalhos que explicitam a relação entre a novela Coração das Trevas e o filme 
Apocalypse Now, destacamos: CAHIR, Linda C. Narratological Parallels in Jospeh Conrad’s Heart of 
Darkness and Francis Ford Coppola’s Apocalypse Now In: MOORE, Gene M. (ed.) Joseph Conrad’s Heart 
of Darnkness. Oxford; New York: Oxford University Press, 2004, p. 183-196; BRANTLINGER, Patrick. 
Victorians and Africans: The Genealogy of the Myth of the Dark Continent. In: GATES JR. Henry L. (ed.) 
‘Race’, Writing, and Difference. Chicago: The University of Chicago Press, 1985, p. 185-222 e OLIVEIRA 
JR., W. S. de. “Rio acima: percursos pelo filme Apocalypse Now”. In: Educação & Sociedade, ano XXIII, 
n.78, abr./2002, p.287-295. 951
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Enquanto que o imperialismo europeu pretendeu a ocupação territorial limitada por 

fronteiras e administrada direta ou indiretamente por poderes centrais reconhecidos 

nos espaços de intervenção e pelos estados imperialistas concorrentes, o império não 

teve como objetivo estabelecer um centro territorial de poder e nem definir 

fronteiras fixas, já que ambicionou a gradual incorporação de diferentes regiões 

estratégicas determinadas pela lógica pseudodicotômica que emergiu no pós-guerra. 

 

Apesar desta diferença original, as duas formas de intervenção se confluem no 

limite das retóricas de suas ideologias, assim como entendem Hardt e Negri,  

 

“...a liberdade americana, seu novo modelo de rede de poder e sua 
concepção alternativa de soberania moderna tiveram de reconhecer 
que o terreno aberto, afinal, tinha limites. [Pois,] toda vez que a 
expansividade do projeto constitucional encontrava seus limites, a 
república era tentada a engajar-se num imperialismo de estilo 
europeu por meio da retórica da ordem ou da paz mundial, expressa 
pelo policiamento do mundo...” (HARD e NEGRI, 2002: 191) 

 

Neste sentido, compreendemos a similitude dos métodos empregados por 

militares e outros agentes a serviço dos dois projetos supracitados. Isto é, a produção 

de registros escritos sobre os espaços almejados. Assim como o coronel de 

Apocalypse Now, o Kurtz de Coração das Trevas, negociante de marfim responsável 

pelo posto avançado do interior, gerou conhecimento ‘extenso e singular’ sobre os 

territórios ‘que pertenciam’ a Companhia para qual trabalhava; tanto em relatórios 

como a Supressão dos costumes selvagens, quanto em artigos de jornais escritos pela 

‘obrigação de difundir suas idéias’. (CONRAD, 2008: 109 e 113) 

 

Em termos dos finais do século XIX, os procedimentos de dominação por via da 

produção de conhecimento significaram a escolha por parte dos diferentes 

imperialismos de ‘compreender’ o dominado conforme expresso pro Paul Topinard: 

 
“Os povos civilizados vão por toda a parte, substituindo as raças 
selvagens ou impondo-se a povos menos belicosos; em presença 
disto, os governos só tem a escolher entre dois meios: ou aniquilá-
los, ou torná-los seus aliados. O primeiro, apesar de alguns exemplos 
recentes, não é admissível. O segundo é realizável com a condição 
de compreender o gênio do povo vencido, suas aptidões e até a 
natureza da sua raça.” [tradução nossa] (TOPINARD, 1877:11) 

 

Esta metodologia de aproximação da relação dominador / dominado, que não 

deixou de ser violenta, embasou um corpus de interpretação sobre regiões africanas 

e asiáticas, ainda utilizadas no âmbito da pesquisa acadêmica. Além do que, este 
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mesmo corpus foi capaz de sistematizar as diferentes metáforas do vazio existentes, 

propiciando a banalização de uma mitologia da escuridão para descrever tais regiões. 

Paradoxalmente, as cores utilizadas em fins do século XIX, que representaram a 

partilha colonial — vermelho para territórios britânicos; azul para franceses; verde 

para portugueses e amarelo para belgas — foram substituídas no imaginário popular 

pelo preto pulsante do coração soturno, que aproximou o ‘homem das luzes’ de sua 

natureza oculta, oposta ao modelo civilizacional do Ocidente. Tal atração fez 

despertar a loucura camuflada em projetos civilizadores que justificaram o trabalho 

forçado, a guerra e a morte de milhares.  

 

Partindo da tese de Eric William sobre a contradição do movimento 

abolicionista inglês que propiciou o imperialismo do final do século XIX, Patrick 

Brantlinger constrói uma genealogia do mito do continente da escuridão, criado em 

torno da África. Neste caso, as imagens criadas, sobretudo, para o continente 

africano, foram construídas pelo menos desde a literatura romântica inglesa, 

passando pelos relatos de viagem da primeira metade do século XIX e culminando 

com a literatura vitoriana. Boa parte destas obras, imbuídas no movimento 

antitráfico, circularam pelos portos de comércio internacional e aos poucos 

naturalizaram no imaginário popular metáforas do vazio, tais como o ‘negro de alma 

branca’ utilizada por William Blake no poema Little Black Boy; ou as ‘crianças 

selvagens da escuridão’ que deviam ser conduzidas à luz do cristianismo por 

missionários como David Livingstone. Nesta genealogia, Conrad, com a expressividade 

de seu Coração das Trevas, universaliza a escuridão que pulsa do coração africano, 

tendo Kurtz como o centro irradiador: 

 
“Para Conrad, a última atrocidade não é nenhuma forma de 
selvageria tribal; é a regressão de Kurtz. Kurtz se torna um [...] 
‘enlouquecido pelos trópicos’; um nativo. Em um único senso, é 
universal se tornar nativo, porque na África - ou em qualquer espaço 
estrangeiro - todo viajante teve que até certo ponto adotar os 
costumes do lugar, comer a comida, aprender a língua e assim por 
diante. Mas Kurtz fez algo pior - ele traiu os ideais da civilização que 
supostamente deveria ter importado da Europa. Conrad não 
desvenda o mito do Continente da Escuridão: a África é o local do 
inferno na terra. Mas no centro daquele inferno está Kurtz 
irradiando escuridão, embora devesse ser o civilizador, a 
personificação dos mais altos e nobres valores da Europa, mas que 
acaba por irradiar a escuridão.” (BRANTLINGER, 1985: 212) 
[tradução nossa] 
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Nesta perspectiva, a propagação das metáforas do vazio só foi possível graças 

à difusão da escrita enquanto um dos códigos do saber, não somente por seus 

conteúdos como também pela materialização da escrita em diversos formatos — 

livros, jornais, panfletos, folhetins, etc. Portanto, este processo significou ao longo 

do tempo a naturalização de impressões negativas de partes do mundo acessadas 

somente pelos viajantes, porém ignoradas pelo grande público ocidental. 

 

De acordo com as metáforas do vazio, “a sensação de pertença de um mundo 

de fatos inequívocos”, na novela de Conrad, gera a noção da inferiorização do 

africano já que ele é incapaz de apreender perfeitamente técnicas como a escrita 

desenvolvidas e praticadas no e pelo Ocidente:  

 

“...E eu ainda precisava tomar conta do selvagem que fazia de 
foguista. Era um espécime evoluído; sabia manter acessa uma 
caldeira vertical. Ficava logo abaixo de mim, e, dou-lhes a minha 
palavra, vê-lo trabalhar era tão edificante quanto assistir a um cão 
andar nas patas traseiras, vestindo uma paródia de calças e um 
chapéu de plumas. Alguns meses de treinamento haviam bastado 
àquele excelente sujeito. Ele fitava o manômetro e o indicador da 
água com os olhos apertados e um evidente esforço de intrepidez — 
e tinha os dentes limados também, o pobre-diabo, os cachos dos 
cabelos cortados num estranho padrão, além de três cicatrizes 
ornamentais em cada face. Aquela altura, deveria estar sapateando 
e batendo palma nas margens, mas em vez disso trabalhava duro, 
escravizado por uma estranha feitiçaria pejada de saber e progresso. 
Era útil porque fora instruído...”. (CONRAD, 2008: 60) 

 

Nesta mesma vertente, a inferiorização do nativo no filme de Coppola é 

expressa no arremedo vietnamita de técnicas de combate sustentado pela 

determinação em sobreviver a qualquer custo.  

 

O processo de degradação humana pela conquista imperialista, retratado em 

Coração das Trevas e Apocalypse Now tem na interpretação realizada pelo escritor 

nigeriano Chinua Achebe a mais forte contraposição. Envolvido na luta pelos direitos 

civis e pela descolonização dos países africano, Achebe, contemporâneo de Coppola, 

aponta, em texto de final da década de 70, o oposto do que se costumava pensar em 

relação a obra de Conrad, qual seja, o combate as orientações imperialistas de seu 

tempo. Achebe apresenta o racismo do autor de Coração das Trevas, que se filia a 

prática de vulgarização de uma imagem negativa das populações subjugadas pelos 

imperialismos europeus: silêncio, selvageria, playground, horror, assombro, 

escuridão, apocalipse, que remetem a caracterização do não ser do ponto de vista 

moral, intelectual e social determinado pela cultura ocidental.  
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Portanto, concluímos destacando a importância da superação dessas 

metáforas do vazio criadas em contextos imperialistas; algo só possível a partir da 

historicização destas imagens da escuridão levando-se em conta as respostas 

produzidas pelos diferentes grupos inferiorizados, nos diferentes contextos 

imperialistas, já que a história real pressupõe, 

 

 “homens situados em contextos reais (que eles não escolheram) e 
confrontados perante forças incontornáveis com uma urgência 
esmagadora de relações e deveres, dispondo apenas, de uma 
oportunidade restrita para inserir sua própria ação. (THOMPSON, 
2001: 140) 
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